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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 
33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne______________                       
sprejel  
 
 
 

S    K    L    E    P 
 

o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2010 

 
 

1. člen 
 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010. 
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010 naslednje 
podatke: 
 
  
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  37.400.918
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  31.194.782
70 DAVČNI PRIHODKI  22.483.582
    700 Davki na dohodek in dobiček  16.289.978
    703 Davki na premoženje  4.754.078
    704 Domači davki na blago in storitve  1.439.527
71 NEDAVČNI PRIHODKI  8.711.200
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  7.663.963
    711 Takse in pristojbine  11.644
    712 Globe in druge denarne kazni  139.656
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 35.519
    714 Drugi nedavčni prihodki  860.418
72 KAPITALSKI PRIHODKI  228.435
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 104.997
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  123.438
73 PREJETE DONACIJE  11.605
    730 Prejete donacije iz domačih virov   11.605
74 TRANSFERNI PRIHODKI  5.966.097
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  2.181.457
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
           Evropske unije 3.784.639
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPKSE UNIJE  0
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    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0
  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  34.977.150
40 TEKOČI ODHODKI  8.825.195
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.244.297
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  367.596
    402 Izdatki za blago in storitve  6.059.153
    403 Plačila domačih obresti  4.149
    409 Rezerve  150.000
41 TEKOČI TRANSFERI  12.448.201
    410 Subvencije  418.974
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  5.427.587
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.649.485
    413 Drugi tekoči domači transferi  4.952.155
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  11.751.214
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  11.751.214
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.952.541
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 747.406
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  1.205.135
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 2.423.768
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.397.826
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 9.921.387
     (70 + 71) - (40 + 41)   
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  
  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 92.756
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 92.756
    750 Prejeta vračila danih posojil  30.363
    752 Kupnine iz naslova privatizacije  62.393
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 854.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  854.000
    443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
           pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  854.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) - 761.244

  
C. RAČUN FINANCIRANJA   
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE   0
    500 Domače zadolževanje   0
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 118.479
55 ODPLAČILO DOLGA   118.479
    550 Odplačilo domačega dolga   118.479
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  1.544.045
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   - 118.479
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  - 2.423.768  
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA  1.203.191

 
2. člen 

 
 
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2010 
naslednje spremembe: 
 
Prihodki 150.232 €
Odhodki 149.692 €
Razlika + 540 €

 
 

Prenos sredstev na računu iz leta 2009 565 €
Razlika na računu za prenos v leto 2011 1.105 €
 
 

3. člen  
 
 
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2010: 
 
 
Prihodki 13.335 €
Odhodki 13.398 €
Razlika - 63 €
 
 
Prenos sredstev iz leta 2009 579 €
Razlika za prenos v leto 2011 516 €
 
 

4. člen 
 
 
Sestavni del tega sklepa so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 
 

5. člen 
 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 410-5/2011                                                                           Matej Arčon 
Nova Gorica,                                                                                           ŽUPAN  
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Nova Gorica, 17. marca  2011 
 
 
 
 

POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2010 

 
 
I. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA 
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 je Mestni svet sprejel na svoji 
seji dne 22. oktobra 2009, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS št. 90/09. Pravočasni 
sprejem proračuna, pred pričetkom proračunskega leta, je omogočil takojšen začetek 
njegovega izvrševanja, kar predstavlja večjo možnost za realizacijo zastavljenih nalog. 
 
Pri pripravi proračuna so bila upoštevana izhodišča iz Globalnega makroekonomskega 
okvira razvoja Slovenije za obdobje 2009 – 2013, ki ga za Ministrstvo za finance pripravlja 
Urad za makroekonomske analiza in razvoj, občinam pa posreduje Ministrstvo za finance v 
okviru Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin.  
Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki je bila pripravljena v septembru 2009, je za leto 
2010 predvidevala rast bruto domačega proizvoda v višini 0,9 % in negativno rast 
zaposlenosti v višini -1,6 %, kar bi pomenilo, da bi se stopnja registrirane brezposelnosti 
povečala na 10,6 %. Na področju plač je bila predvidena realna rast bruto plače na 
zaposlenega v višini 0,6 %, pri čemer naj bi se plače v javnem sektorju, ob upoštevanju 
ukrepov na področju plač v javnem sektorju, realno zmanjšale za –0,5 %. Letna stopnja 
inflacije (december/december preteklega leta) naj bi znašala 2,0 % oz. povprečna letna rast 
cen (povprečje tekočega leta/povprečje preteklega leta) 1,5 %. 
 
Podatki o dejanskih gibanjih v letu 2010 so delno že znani in ne odstopajo bistveno od 
noveliranih podatkov iz jesenske napovedi v letu 2009. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije znaša letna stopnja inflacije (dec10/dec09) 1,9 %, rast zaposlenosti 
(dec10/dec09) je negativna -1,3 %, stopnja registrirane brezposelnosti je v decembru 2010 v 
Sloveniji znašala 11,8 %, medtem ko je v občini Nova Gorica nižja in znaša 9,8 %. Podatek 
o rasti bruto domačega proizvoda za zadnjo četrtino leta še ni znan, je pa glede na prve tri 
četrtine leta na nivoju predvidene rasti. 
 
V letu 2010 je Mestni svet obravnaval in sprejel eno spremembo Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2010. Sprememba je bila sprejeta na seji dne 22. aprila 2010 in 
objavljena v Uradnem listu RS št. 37/10. Nanašala se je na ponovno ovrednotenje planiranih 
prihodkov in posledično planiranih odhodkov za potrebe uravnoteženja proračuna. V letu 
2009 je namreč občina, za investicijo Varovanje vodnega vira Mrzlek, prejela manj kot 
polovico predvidenih transfernih sredstev, kar je pomenilo večji priliv v letu 2010. Predvidena 
sredstva tako iz kohezijskih skladov kot iz sredstev državnega proračuna so se povečala za 
2,32 mio €, načrtovan je bil tudi priliv v višini 100 tisoč € za sanacijo po neurju v marcu 2010. 
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Zaradi lokalnih volitev jeseni 2010, drugih sprememb Odloka o proračunu Mestni svet v letu 
2010 ni obravnaval. 
 
 
 
II. POROČILO O RELIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA  

V LETU 2010 
 
 
Občinski proračun za leto 2010 je bil sprejet v letu 2009, spomladi 2010 pa je doživel edini 
rebalans, ki je temeljil na spremenjenih podatkih transfernih prihodkov občine – prihodkov iz 
državnega proračuna in iz kohezijskih sredstev za izgradnjo vodovodnega sistema Mrzlek, ki 
so se povečala za več kot 2,4 milj. evrov. Temu primerno so bili v rebalansu prilagojeni tudi 
odhodki. 
 
 
PRIHODKI 
 
Skupni prihodki občinskega proračuna so bili v letu 2010 realizirani v višini 37.400.918 evrov 
oz. 4 % pod veljavnim proračunom. Glede na prvotno sprejeti proračun so bili višji za slabe 3 
%. Glede na to, da se plan prihodkov ni spreminjal od začetka aprila do konca leta, so 
odstopanja od plana minimalna. 
 
Davčni prihodki  predstavljajo 60 % vseh prihodkov proračuna in ti so celo presegli 
načrtovane. To velja tudi za dohodnino, ki predstavlja skoraj tri četrtine davčnih prihodkov 
oz. skoraj 44 % celotnih proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila v letu 2010 realizirana za 
4,6 % več kot v letu 2009. 
Davki na premoženje (davki na nepremičnine - tudi nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, premičnine, dediščine in darila in davki na promet z nepremičninami in finančnim 
premoženjem) so bili doseženi v višini 4,75 milj. evrov oz. 9,2 % nad planiranimi. Vse vrste 
davščin, razen davka na dediščine in darila, presegajo planirane prihodke, zlasti izrazito 
davek na promet nepremičnin med pravnimi osebami in davek na plovila (absolutni znesek 
je sicer nizek). 
 
Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 1,44 milj. evrov oz. dobrih 5 % pod 
planom. V to skupino sodijo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda 0,99 milj. evrov, kjer je bil plan presežen in okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 0,28 milj. evrov, kjer je bila realizacija za 
20 % nižja od pričakovanj. Tudi turistična taksa je bila 20 % pod pričakovanji, saj ni dosegla 
niti 0,12 milj. evrov. 
 
 
Nedavčni prihodki 
 
Nedavčni prihodki so dosegli 8,71 milj. evrov oz. 81 % planiranih . Nižja realizacija je pri 
prihodkih od udeležbe na dobiček in dohodkih od premoženja in taksah in pristojbinah. Med 
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend je zajetih 35.857 evrov, ki jih je prejela MONG 
pretežno iz dobička Komunale, d.d. in dividend nekaterih manjših družb in 31.947 evrov, ki 
jih je prejela krajevna skupnost Nova Gorica kot dobiček od družbe Gaj, d.o.o. Iz naslova 
obresti so MONG in vse KS prejele skupaj 30.091 evra. 
Prihodki od premoženja so bili doseženi v višini 7.566.068 evrov oz. za skoraj 23 % pod 
planom. Največji delež v tem ima koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih 
plačuje družba HIT, d.d. in ostale družbe, ki v MONG opravljajo to dejavnost.  
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Prihodki so znašali 6,19 milj. evrov, kar je 11,5 % pod planom, ki je bil sprejet spomladi 
2010. Velik izpad je pri najemninah za javno infrastrukturo, kjer smo v letu 2010 načrtovali 
1,5 milj. evrov prihodkov, dosegli pa le polovico. 
Družba Komunala, d.d. Nova Gorica in družba Mestne storitve, d.o.o. nista poravnala nič 
najemnine v letu 2010, družba Vodovodi in kanalizacija, d.d. le deloma in družba Komunalna 
energetika v celoti. 
Realizacijo nad planom beležimo tudi pri globah in denarnih kaznih. 
Drugi nedavčni prihodki so dosegli 860.418 evrov, od tega so znašali polovico prihodki od 
komunalnih prispevkov. V to skupino sodijo tudi povračila funkcionalnih stroškov najemnikov 
občinske stavbe, razni prihodki KS, refundacije za plače zaposlenih, prihodki iz stečajnih 
mas, zapuščin. 
 
Kapitalski prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje nepremičnin. V letu 2010 so bili 
doseženi v višini 228.435 evrov, kar je dobrih 43 % planiranih prihodkov. Polovica zneska se 
nanaša na prodajo stanovanj po tržni ceni, preostanek pa na prodajo zemljišč. 
Plan razpolaganja s premoženjem je predvideval večjo prodajo, ki se ni uresničila. 
 
Prejete donacije v višini 11.60 evrov so dosegle krajevne skupnosti, čeprav so bila njihova 
pričakovanja več kot petkrat večja. 
 
Transferni prihodki sredstva, ki jih je MONG pridobila iz drugih proračunov za izvajanje 
nalog. Predstavljajo 16 % vseh proračunskih prihodkov v letu 2010. Realizacija v višini 
5.966.097 evrov se pretežno nanaša na sredstva prejeta za investicijo v zaščito vodne vira 
Mrzlek v višini 5.556.235 evrov, od tega 3.714.517 evrov prejetih preko državnega proračuna 
EU (Kohezijski sklad). Preostali transferni prihodki so bili pridobljeni kot sredstva požarne 
takse (157.927 evrov), sredstva za inkubator, ki ga je prevzela Univerza Nova Gorica 
(54.128 evrov), refundacija ostalih občin za takso za obremenjevanje okolja in plačila v 
investicijo Mrzlek ter nekateri manjši projekti. 
 
 
 
ODHODKI 
 
Odhodki proračuna so v letu 2010 znašali 34,98 milj. Evrov, kar je dobrih 16 % pod 
načrtovanimi. Tekoči odhodki in tekoči transferi so bili realizirani v višini 96 % oz. 97 % 
plana, predstavljajo približno 60 % vseh realiziranih proračunskih odhodkov. 
 
Sredstva za investicije, ki so prikazana v investicijskih odhodkih in investicijskih transferih 
predstavljajo 40 % realiziranega občinskega proračuna. V veljavnem proračunu sta ti dve 
skupini odhodkov bili planirani v višini skoraj 57 % odhodkov občinskega proračuna. Nizka 
realizacija je bila dosežena tako pri investicijskih odhodkih (75 %) še bolj pa pri investicijskih 
transferih (46,4%). Razloge za tako velik razkorak uvrščamo v dve skupini: 

- Izpad investicij na področju urejanja odpadnih voda in na področju ravnanja z 
odpadki, ki naj bi se financirala iz okoljske dajatve – ta se v višini1,58 milj. evrov 
prenaša v leto 2011. Investicije so bile planirane, sredstva zagotovljena, vendar dela 
so bila opravljena v minimalnem obsegu.  

- Izpad investicij na področju otroškega varstva (Ciciban, Prvačina) in izgradnjo 
bivalnih enot VDC. Zaradi administrativnih zapletov, ki so podrobneje pojasnjeni v 
področju Družbene dejavnosti, je bila porabljena za investicije v otroško varstvo le 
dobra tretjin sredstev oz. za bivalne enote še manj. Ker investicije niso potekale v 
skladu s planom MONG v letu 2010 ni bilo potrebno najeti dolgoročnega kredita, ki je 
bil planiran za 2010 v višini 2,5 milj. evrov.   
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Račun finančnih terjatev in naložb 
 
V Računu finančnih terjatev in naložb so prikazani prilivi in odlivi iz naslova vračil posojil, 
prejete kupnine iz naslova privatizacije in vlaganje namenskega premoženja MONG v javne 
sklade. 
Prilivi so znašali 92.756 evrov, odlivi pa 854.000 evrov in sicer vlaganje namenskega 
premoženja v Stanovanjski sklad MONG 750.000 evrov in vlaganje namenskega 
premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške 104.000 evrov. 
 
 
Račun financiranja 
 
V okviru računa financiranja je planirano zadolževanje in odplačilo dolgov. MONG je za leto 
2010 načrtovala 2,5 milj. evrov zadolžitve za izvedbo nekaterih večjih investicij zlasti v 
otroško varstvo in izgradnjo bivalnih enot VDC. Ker gradbeni postopki časovno niso sledili 
načrtovani dinamiki, se v lanskem letu ni pokazala potreba za najetje kredita pri poslovni 
banki, saj smo uspeli del stroškov, ki je nastal financirati iz lastnih virov. Realizirano pa je 
bilo odplačilo dolga, ki ga je MONG v začetku leta 2010 skupno s sredstvi v upravljanju 
prevzela od družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., najetega za izgradnjo javne 
infrastrukture leta 2006. V letu 2011 bo kredit v celoti odplačan. 
 
Prerazporeditve proračunskih odhodkov med letom 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe), določa 
8. člen Odloka o proračunu MONG za leto 2010, da lahko župan s sklepom prerazporedi 
sredstva med posameznimi proračunskimi postavkami pri proračunskih uporabnikih od 1 do 
11, pri čemer velja omejitev, da se postavka, ki se zmanjšuje, lahko zmanjša za največ 20%, 
vendar pa zmanjšanje ne sme preseči zneska 30.000 €. Enako lahko predsedniki krajevnih 
skupnosti, vsak znotraj svojega finančnega načrta, prerazporejajo sredstva, pri čemer velja 
omejitev, da zmanjšanje ne sme preseči 20% postavke oz. zneska 10.000 €. 
V letu 2010 je bila edina sprememba Odloka o proračunu, ki jo je obravnaval Mestni svet, 
sprejeta že v mesecu aprilu, zato je bilo potrebno za nemoteno izvrševanje proračuna 
sprejeti devet sklopov prerazporeditev, med katerimi je bila večina sprejeta proti koncu 
proračunskega leta. Večje prerazporeditve so bile sprejete 30. septembra, 10. novembra in 
23. decembra, večinoma pa so se nanašale na prerazporejanje znotraj posameznega 
proračunskega uporabnika.  
 
 
Proračunska rezerva 
 
Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben sklad, kjer se ločeno vodijo sredstva 
namenjena financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Med te sodijo potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, žled, suša, množične nalezljive 
človeške, živalske in rastlinske bolezni, ekološke nesreče n druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile. 
 
Sredstva se izločajo mesečno iz proračunskih prihodkov največ do višine 1,5 % prejemkov 
proračuna. Natančnejše pogoje izločanja rezerve določa odlok o občinskem proračunu. V 
letu 2010 smo imeli določeno v odloku o občinskem proračunu, da se rezerva izloča do 
višine 150.000 evrov. To je bilo tudi realizirano. Zaradi velikega števila plazov v letu 2009 je 
bila to leto rezerva v celoti porabljena (prenos je bil le 565 evrov). Tudi leto 2010 je bilo glede 
naravnih nesreč za MONG zahtevno leto. Spomladi je večjo škodo povzročila burja, 
septembra poplave, tekom leta pa številni plazovi, od katerih se večina nadaljuje s preteklih 
let. 
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Od skupno razpoložljivih 150.789 evrov je bilo v letu 2010 porabljeno 149.692 evrov. 61 % 
celotno porabljenih sredstev je bilo namenjenih intervencijskim ukrepom ob poplavah v 
septembru 2010, dobrih 6 % sredstev rezerve je bilo porabljenih za intervencijske ukrepe ob 
burji in preostanek vseh sredstev sanaciji plazov (Branik-Preserje, Loke, Vitovlje, Železna 
vrata). Neporabljena sredstva v višini 1.106 evrov se prenaša v proračunsko rezervo leta 
2011.    
 

 REZERVNI SKLAD  
   

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2010 565,27
   
II. PRIHODKI 2010 (1+2)  
 1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 150.000,00
 2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 232,52
  150.232,52
III. STROŠKI 2010  
 PLAZ VITOVLJE 8.529,48
 PLAZ ŽELEZNA VRATA 2.029,92
 PLAZ LOKE 9.046,28
 PLAZ BRANIK-PRESERJE 17.895,50
 NUJNI INTERVENCIJSKI UKREPI ZARADI BURJE  9.377,22
 NUJNI INTERVENCIJSKI UKREPI OB POPLAVAH - SEPTEMBER 2010 91.812,81
 OGLEDI IN POROČILA O PLAZOVIH 3.826,00
 DRUGA MANJŠA DELA 7.174,89
 SKUPAJ 149.692,10
   
IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2010 (I.+II.-III.) 1.105,69

 
 
Splošna proračunska rezervacija 
 
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del proračunskih prejemkov, ki niso vnaprej 
razporejeni, namenjeni pa so za neplanirane namene oz. za namene, za katere se med 
letom izkaže, da je obseg zagotovljenih sredstev prenizek, ker jih ob sprejemanju proračuna 
ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 2 % prihodkov 
iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena 
sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega porabnika. 
Planirana sredstva proračunske rezervacije so znašala v letu 2010 25.000 evrov in so bila 
porabljena v višini 23.551 evrov. Nameni so razvidni iz priložene tabele, med odhodki pa so 
prikazani na postavkah, ki vsebinsko pokrivajo namen posameznega odhodka. 
 
 

  PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE  
  od 1. 1. 2010  do  31.12.2010  
    

Št. dok. Postavka O  P  I  S ZNESEK 

O – 335 10118 

Društvo za prostovoljno in humanitarno delo Ljubljana - pomoč pri kritju 
stroškov sodelovanja pri humanitarnem projektu pomoči otrokom v 
sorotišnicah na Šrilanki 100,00
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O – 364 04003 
Glasbeno društvo NOVA - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
koncerta ob 8. marcu - dnevu žena  250,00

O – 416 04003 
Društvo vojnih invalidov severne Primorske Nova Gorica - pomoč pri 
kritju stroškov izdelave spominskega traku 100,00

O – 418 10041 
Glasbena šola Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Primorske 130,00

O – 659 10041 Goriški pihalni orkester Nova Gorica - pomoč pri nabavi novih uniform 5.000,00

REK - 29 10047 
Nejc Žnidarčič - pomoč pri kritju stroškov nabave kajakaške opreme v 
tekmovalnem letu 2010 1.300,00

O - 1009 10041 
Društvo piscev zgodovine NOB - pomoč pri kritju stroškov izdaje 
monografije T. Marušiča Solkan in Solkanci med 2. svetovno vojno 300,00

O - 1017 10118 
Društvo ledvičnih bolnikov Šempeter - pomoč pri kritju stroškov projekta 
"Starši, čuvajte ledvičke vaših otrok" 200,00

O - 1021 10047 
AMD Gorica - pomoč pri kritju stroškov tekmovalne sezone v rallyu za 
tekmovalca Matjaža Švaglja 150,00

O - 1022 04003 
Kulturno društvo Slavec, MPZ Slavec - pomoč pri kritju stroškov 
organizacije jubilejnega koncerta ob 30-letnici MPZ Slavec 200,00

O - 1120 04003 
KD MPZ LIPA Ravnica - pomoč pri kritju stroškov slovesnosti ob 10. 
letnici delovanja zbora 150,00

O - 1121 10047 
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
izpeljave "Gasilskega tabora" 200,00

O - 1158 10041 
Glasbeno društvo NOVA - pomoč pri kritju stroškov projekta razvoja 
sekcije Big Band in jazz glasbe na Goriškem 3.000,00

O - 1293 10118 
Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - pomoč pri 
kritju stroškov zaključne prireditve tekmovanja "za čiste zobe" 300,00

O - 1391 10047 

Atletski klub Gorica - pomoč pri kritju stroškov udeležbe M. Simšića na 
6. Odprtem balkanskem veteranskem atletskem prvenstvu v Larissi v 
Grčiji 300,00

REK - 48 10047 
Miran Fabjan - pomoč pri kritju stroškov letošnje tekmovalne sezone v 
tajskem boksu 200,00

O - 1552 10041 
Društvo žena in deklet Trnovo - pomoč pri kritju stroškov obnove 
društvenih prostorov 350,00

O - 1612 04003 
Kmetijsko - gozdarski zavod Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
organizacije 54. drževnega tekmovanja v oranju v letu 2010 300,00

O - 1615 10047 
Ribiška družina Soča Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov udeležbe 
društva na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem  200,00

REK - 67 10041 
Ivo Barišič - sofinanciranje stroškov udeležbe na gostovanju v 
Shanghaju s predstavo "Eda, zgodba bratov Rusjan" 300,00

O - 1750 04003 
Klub tajnic Severne Primorske - pomoč pri kritju stroškov strokovne 
ekskurzije tajnic in poslovnih sekretark 566,08

O - 1768 10041 
Srpsko-kulturno društvo "SLOGA" - pomoč pri kritju stroškov 
organizacije srečanja folklornih skupin "Razigrana srca" 700,00

O - 1860 10118 

Sekcija za tropsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Lljubljani - 
pomoč pri kritju stroškov prostovoljne humanitarno-medicinske odprave 
v Ugando 300,00
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REK - 66 10047 
Amadea Colja - pomoč pri kritju stroškov udeležbe na svetovnem 
prvenstvu v frizbiju - kinološkem športuZDA 266,67

O - 1772 04003 

Društvo glasbenih in estradnih delavcev Simfonija Nova Gorica - pomoč 
pri kritju stroškov prireditve "20 let narodno-zabavne glasbe na 
Goriškem in Primorskem" 400,00

O - 1773 04003 
Kulturno društvo Slavec, MPZ Slavec - pomoč pri kritju stroškov 
organizacije koncerta "Pesem s prijatelji" 250,00

O - 1806 10041 
Sreda d.o.o. Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov tiskanja kataloga 
ob 10. letnici delovanja akcijskega umetnika J. Poše 500,00

O - 1964 04003 
Društvo za podvodne dejavnosti SOČA Nova Gorica - pomoč pri kritju 
stroškov organizacije tradicionalnega božičnega potopa 1.200,00

O - 1988 10041 
Folklorno društvo Gartrož Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
gostovanja folklornega društva na Švedskem 1.000,00

O - 2017 10041 
Gimnazija Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov najema avtobusa za 
dijake evropskega oddelka na povratnem obisku v Kanadi 400,00

O - 2043 04003 
KPD - Moški pevski zbor Franc Zgonik Branik - pomoč pri kritju stroškov 
slovesnosti ob 50. obletnici  delovanja zbora 1.000,00

O - 2044 04003 
Športni kinološki klub Vrtojba - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
tradicionalne mednarodne razstave psov 500,00

O - 2059 04003 

Slovensko društvo za celiakijo - Podružnica za Primorsko - pomoč pri 
kritju stroškov prednovoletnega srečanja članov društva s strokovnimi 
vsebinami 200,00

O - 2060 10041 
Klub upokojencev NKBM Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov izdaje 
zbornika društva 200,00

O - 2061 10118 
Medicinska fakulteta Ljubljana - pomoč pri kritju stroškov udeležbe 
goriških študentov medicine v humanitarno-medicinski odpravi v Keniji 300,00

O - 2062 04003 

Društvo za zdravje srca in ožilja - Podrižnica za severno Primorsko - 
pomoč pri kritju stroškov organizacije predavanja "Oživljanje pri 
nenadnem zastoju srca" 170,00

O - 2077 10041 
Makedonsko kulturno društvo "Ohridski biser" Šempeter - pomoč pri 
kritju stroškov "festivala narodnih pesmi in plesov" 400,00

REK - 90 04003 
Andreja in Tina Rejec - sofinanciranje stroškov tekmovanja v košnji z 
ročno koso v Nemčiji 268,21

O - 2089 10047 

Atletski klub Gorica-pomoč pri kritju stroškov udeležbe na 6.odprtem 
balkanskem  veteranskem atletskem prvenstvu v Larissi v Grčiji za 
Devetak Marjana 200,00

O - 2090 10041 
Škofijska Karitas Koper - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
dobrodelne koolonije "Umetniki za Karitas" 200,00

O - 2091 10041 
Šent Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov izdaje pesniške zbirke 
"Iskrice v besedah " 400,00

O - 2092 10041 
OŠ Branik, VVE Rastja - pomoč pri kritju stroškov organizacije srečanja 
predšolskih pevskih zborov 300,00

O - 2093 10118 
Medobčinsko društvo invalidov Goriške - pomoč pri kritju stroškov 
prevoza invalidov MONG na "Tradicionalno srečanje invalidov" 500,00

O - 2110 10041 
KPD Lipa Šempas - pomoč pri kritju stroškov izdaje zgoščenke ob 10. 
obletnici delovanja MPZ Lipa 300,00

    SKUPAJ 23.550,96
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III. POSLOVNO POROČILO 
 
 
Poslovanje MONG za leto 2010 izkazujejo Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih 
terjatev in naložb in Račun financiranja. V nadaljevanju bomo podrobneje obrazložili tudi 
posamezne kategorije iz bilance stanja in sicer: terjatve, obveznosti, stanje in gibanje 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje kapitalskih naložb in sredstev v 
upravljanju po stanju 31. 12. 2010. Podatki  o poslovanju proračuna v letu 2010 vsebujejo 
tudi prilive in odlive krajevnih skupnosti kot neposrednih proračunskih porabnikov. Te so 
sicer samostojne pravne osebe in ima vsaka tudi svoj transakcijski podračun, vendar celotni 
promet je vključen v proračun, kot to zahtevajo veljavni predpisi. Marsikje  na tak način 
prihaja do slabše transparentnosti pri pregledu posameznih prihodkov in odhodkov, pa tudi 
sredstev, ki se po stanju 31. 12. 2010 prenašajo v naslednje leto.  
Še vedno tudi ni zaključena delitvena bilanca med Mestno občino Nova Gorica in s 1.1. 2007 
ustanovljeno občino Renče-Vogrsko. Dogovorjena so bila osnovna delitvena razmerja, 
kratkoročne terjatve in obveznosti razdeljene, dogovorjena delitev glede dela javne 
komunalne infrastrukture. Niso še doseženi dogovori glede delitve večine sredstev in 
dolgoročnih obveznosti po stanju 31. 12. 2006. 
 

1. Rezultat poslovanja, stanje transakcijskega računa in poslovanje Enotnega 
zakladniškega računa 

 
Rezultati poslovanja iz Bilance prihodkov in odhodkov za leto 2010 izkazuje za 2.423.768 
evrov višje prihodke od odhodkov. Račun financiranja izkazuje negativni rezultat v višini 
761.244 evrov. Račun financiranja izkazuje odliv-zmanjšanje zadolžitve za 118.479 evrov. 
Skupni rezultat tekočega leta je 1.544.045 evrov. Od tega odpade 1.502.148 evrov na 
občinski proračun in 41.898 evrov na rezultat finančnih načrtov krajevnih skupnosti. V leto 
2010 pa so vse krajevne skupnosti imele prenos 554.656 evrov in proračun 648.535 evrov 
oz. skupaj 1.203.191 evrov. Prenesena sredstva se torej v letu 2010 povečujejo in tako 
znaša prenos vseh KS 596.554 evrov in prenos proračuna 2.150.683 evrov. Skupni prenos v 
leto 2011 bo znašal 2.747.237 evrov. Seveda pa so to pretežno namenska sredstva, zlasti 
sredstva okoljske dajatve. 
 
Enotni zakladniški račun  
 
Od leta 2008 je potrebno na podlagi Pravilnika o načinu in rokih izdelave obračuna, 
poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih 
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 41/07,81/09) in Pravilnika 
o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št 120/07), ločeno spremljati in upravljati denarna 
sredstva enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR). V EZR Mestne občine Nova 
Gorica so tako vključeni, poleg proračuna in vseh krajevnih skupnosti, tudi vsi drugi 
proračunski posredni uporabniki (javni zavodi, skladi). 
 
Za leto 2010 izkazuje EZR Mestne občine Nova Gorica 13.335 evrov prihodkov od prejetih 
obresti banke Slovenije in poslovnih bank od nočnih depozitov sredstev vseh proračunskih 
uporabnikov pri EZR. 
 
Odhodki v višini 13.398 evrov se nanašajo na odlive proračunskim uporabnikom vključenim v 
EZR občine iz naslova nakazanih obresti glede na stanje sredstev na računih. Ta odhodek 
pri EZR prestavlja pri proračunskih uporabnikih prihodek, in sicer so v letu 2010 prejeli 
skupaj 12.819 evrov obresti, preostalih 579 evrov pa je pripadlo Mestni občini Nova Gorica 
za vodenje EZR v letu 2009. 
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Razlika med prejetimi in razdeljenimi obrestmi v letu 2010 znaša 516 evrov, ki so namenjeni 
vodenju EZR Mestne občine Nova Gorica. 
 

2. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve na dan 31. 12. 2010 
 
Dolgoročne kapitalske naložbe so znašale skupaj z dolgoročnimi posojili in terjatvami konec 
leta 2010  43,88 milj. evrov, kar je 10,5 milj. evrov manj kot predhodno leto. 
Največji prispevek k znižanju kapitalskih naložb prispeva družba HIT, d.d., kjer se je delež 
MONG znižal iz 23,67 milj. evrov konec leta 2009 na 16,64 milj. evrov. konec leta 2010. 
Znižanje za 7 milj. evrov izvira iz prevrednotenja kapitalske družbe v letu 2010. To je že 
drugo letno zmanjševanje vrednosti družbe, saj se je podobno znižanje (za 5 milj. evrov na 
delež MONG) zgodilo tudi v letu 2009.    
V letu 2010 je tudi Stanovanjski sklad MONG znižal namensko preneseno premoženje 
MONG za 3,3 milj. evrov.  
Ostale kapitalske naložbe ostajajo na nivoju leta 2009 oz. se povečujejo za vložke v letu 
2010 oz. prenesene dobičke iz leta 2009. 
Dolgoročna dana posojila in dolgoročne terjatve iz poslovanja se zmanjšujejo skladno s 
pogodbeno dinamiko vračil. 
 
 

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE, POSOJILA IN TERJATVE NA DAN 
31.12.2010 

   

Konto Kapitalske naložbe in posojila Vrednost na dan 
31.12.2010        

Dolgoročne finančne naložbe 
06000 ustanovni vložek HIT 16.639.137,00
06010 osn.kapital v Hraniln.in posoj.Vipava 8.345,85
06020 ustanov.vlož.Komunala 858.203,96
062014 kap.delež Mestne storitve 44.650,31
06203 kap.del.Vodovodi in kanal. 2.114.782,69
06204 ustanov.vlož.KENOG 606.637,90
06211 lastn.cert.-soc.podpora 8.389,67
06220 naložbe - KVZ degustac.sob 21.688,57
06224 naložbe v Veterina N.G. 151.415,21
06225 naložba Primorske novice 2.850,12
06226 ustan.vložek v zavod Golea 2.086,46
06227 naložba v Golf Gorica 2.086,46
06228 ustan.vložek v zavod VIRS 4.172,93
062290 vlož.v Regijsko raz.agenc. 2.302,26
062291 kap.delež Primor.tehn.park 540.778,08
06601 namen.sred.prenes.JSMGG 2.422.516,23
06602 namen.sred.prenes.SSMONG 20.080.048,00
  Skupaj   43.510.091,70

Dolgoročno dana posojila 
07010 dolg.dano posoj.GONZAGI 76.262,16
07031 kredit Žabar Jožef 106.548,24
  Skupaj   182.810,40
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Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
08000 terj.za prodana druž.stan.po stan.zakonu 29.651,72
08001 terjat.za prodana solid.stan. 86.189,74
08002 Terjatev za prod.stan Trž.c. 27.669,45
08007 Gomišček Aleš, Gradišče 1.424,01
080900 zapadle terj.družb.stan.po stan.zakonu 3.704,16
080901 zapadle terj.za solidar.stan.po stan.zakonu 22.706,14
080902 zapadle terj.za prodana stanovanja po tržni ceni 5.626,23
08090 druge terjatve 6.539,75
  Skupaj   183.511,20

SKUPAJ   43.876.413,30
 
 

3. Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju 31. 12. 2010  
 
Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2010  55,29 milj evrov terjatev za sredstva 
dana v upravljanje, kar je 43,4 milj. evrov manj kot leto prej. Razlog za tako veliko znižanje 
sredstev v upravljanju je prenos sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki so bila 
evidentirana še 31. 12. 2009 pri izvajalcih javnih gospodarskih služb, s 1. 1. 2010 pa so bila, 
v skladu z zakonodajo, ta sredstva prenesena lokalnim skupnosti. Konec leta 2009 smo 
izkazovali terjatve za sredstva v upravljanju do družbe Vodovodi in kanalizacija, d.d. v višini 
30,6 milj. evrov, do družbe KENOG 0,89 milj. evrov in do družbe Mestne storitve, d.o.o. 0,14 
milj. evrov. To premoženje je skupaj z novimi vložki v letu 2010 in upoštevaje amortizacijo, 
preneseno med osnovna sredstva MONG, zato se tam izkazuje veliko povečanje. Preostala 
sredstva v upravljanju (javni zavodi in nekatere KS) ostajajo na nivoju preteklega leta 
povečana za nove izgradnje in nabave in zmanjšana za amortizacijo. 
 
 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO STANJU 31.12.2010 
   

Konto Upravljalec 
Stanje na dan 

31.12.2010         
(v eur) 

090000 KS Nova Gorica 21.035,05 
090001 KS Dornberk 21.156,74 
090004 KS Branik 1.097,00 
090006 KS Rožna Dolina 1.772,66 

Skupaj 45.061,45 
091000 Vrtec N.G. 3.693.478,77 
091001 OŠ Branik 1.881.435,40 
091002 OŠ Čepovan 332.999,68 
091003 OŠ Solkan 2.640.263,71 
091004 OŠ Šempas 2.206.578,70 
091005 OŠ Šempeter 95.806,53 
091006 OŠ Dornberk 2.486.129,86 
091007 OŠ Renče 1.063.171,07 
091008 OŠ M.Štrukelj Nova Gorica 2.263.063,93 
0910080 OŠ M.Štrukelj NG-finančni leasing 4.965.086,14 
091009 OŠ F.Erjavca Nova Gorica 2.058.915,77 
091010 OŠ Kozara Nova Gorica 989.196,24 
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091012 Glasbena šola Nova Gorica 3.306.596,63 
091013 Ljudska univerza Nova Gorica 469.343,09 
091014 Športni zavod Nova Gorica 6.179.534,33 
0910140 Športni zavod N.G.-finančni leasing 969.031,66 
091015 Goriška lekarna Nova Gorica 2.872.134,20 
091016 ZD-Osnovno varstvo  Nova Gorica 5.819.646,21 
091017 ZD-Zobozdrav. varstvo Nova Gorica 1.994.980,00 
091019 Kulturni dom Nova Gorica 1.136.455,84 
091020 Goriška knjižnica Nova Gorica 5.024.567,53 
091021 Goriški muzej Nova Gorica 981.988,26 
091024 Gasilska enota Nova Gorica 943.274,50 
091029 JZ Mladinski center Nova Gorica 262.744,00 
091100 Dom upokojencev Nova Gorica 139.614,07 
091101 Center za socialno delo Nova Gorica 13.420,68 
091102 Varstveno delovni center Nova Gorica 896,69 
091103 Dom upokojencev Gradišče 29.210,48 
091104 Tehniški šolski center Nova Gorica 120.000,00 

Skupaj 54.939.563,97 
093013 Zavod Masovna Nova Gorica 309.040,53 

Skupaj 309.040,53 

S  K  U  P  A  J   55.293.665,95 

 
 
 

4. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31. 12. 2010  

 
Mestna občina Nova Gorica je konec lanskega leta razpolagala z 80,46 milj. evrov vrednimi 
neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi. To je skoraj trikrat več kot leto prej, 
ko je bilo v občinskih evidencah 27,46 milj. evrov osnovnih sredstev. Razlika ne izvira zgolj iz 
rednih nabav in gradenj osnovnih sredstev, ampak zlasti iz prevzetih osnovnih sredstev, ki 
so se pretekla leta vodila kot sredstva v upravljanju pri izvajalcih javnih gospodarskih služb.  
Mestna občina Nova Gorica je namreč s 1. 1. 2010 prevzela v svoje poslovne knjige tudi 
gospodarsko javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne 
vode, infrastrukturo za odlaganje odpadkov, daljinsko ogrevanje in nekatere javne površine. 
Analitično evidenco še vedno vodijo pooblaščeni izvajalci gospodarskih javnih služb. Skoraj 
84 % vrednosti predstavljajo zgradbe in druge nepremičnine, 10 % zemljišča, preostanek pa 
oprema in neopredmetena osnovna sredstva. 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2010 

            

NAZIV  Oznaka 
za AOP ZNESEK 

  0 
Nabavna 
Vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
Vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednote
nje zaradi 
okrepitve 

Prevrednot
enje zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(3-4+5-6-
7+8-9)) 11 12 

II.Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 

31.471.398 4.009.153 93.407.303 36.151.716 2.588.117 573.210 2.242.620 80.460.305 0 0 

A.Dolgoročno odloženi stroški 709 
11.417 3.330 18.400 0 0 0 1.142 25.345     

B.Dolgoročne premoženjske pravice 710 
142.965 91.357 419.082 303.253 6.052 8.855 40.496 129.744     

C.Druga neopredmetena sredstva 711 
26.451 6.116 2.752.765 0 0 0 2.588 2.770.512     

D.Zemljišča 712 2.138.065 0 6.161.010 0 29.409 0 0 8.269.666     
E.Zgradbe 713 26.856.751 2.635.955 75.974.801 29.209.741 2.496.586 515.719 1.920.499 67.084.490     
F.Oprema 714 1.941.784 1.251.038 8.037.101 6.638.722 56.070 48.636 267.217 1.814.474     
G.Druga opredmetena osnovna 
sredstva 715 

353.965 21.357 44.144 0   0 10.678 366.074     
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5. Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2010 
 
MONG je imela na dan 31.12.2010 kratkoročne terjatve v višini 3.861.315 evrov, kar je za 
dober odstotek manj kot konec leta 2009, je pa struktura teh terjatev bolj zaskrbljujoča. 
Konec leta 2009 smo izkazovali skoraj 1,060 milj. terjatev za DDV, ki smo ga v 
pričakovanem roku tudi dobili izplačanega. Letos je ta znesek dobrih 13.000 evrov, kar je 
skladno z rednim poslovanjem. Konec leta 2010 pa smo izkazovali 1.059 milj. evrov terjatev 
do kupcev (leto prej le 58 tisoč). Pretežni del zneska se nanaša na terjatve MONG do 
najemnikov javne infrastrukture, ki so jo na podlagi pogodbe s 1.1. 2010 vzeli v najem za 
opravljanje svoje dejavnosti bodisi kot javno podjetje ali kot koncesionar. Polovico tega 
zneska (517 tisoč evrov) dolguje javno podjetje Vodovodi in kanalizacija, d.d. Le-to je pred 
koncem leta poravnalo približno polovico svoje obveznosti, 2 obroka še nista zapadla in sta 
zajeta v prikazanem znesku, preostanka pa ne poravnajo z obrazložitvijo, da niso dosegli od 
začetka leta 2010 primerne cene storitev oskrbe z vodo in kanalščine, ki bi omogočile plačilo 
najemnine za javno infrastrukturo v lasti MONG. 
Družba Komunala Nova Gorica, d.d., ki je pridobila koncesijo za urejanje in upravljanje 
odlagališča odpadkov Stara Gora ima neporavnano obveznost v višini celoletne najemnine 
in sicer (2 obroka še nista zapadla) 427 tisoč evrov. Obrazložitev koncesionarja je, da mu 
veljavne cene ne omogočajo plačila najemnine. Neporavnana ostaja tudi obveznost za 
najemnico javnega podjetja Mestne storitve, do.o.o. v celoletnem znesku 21,7 tisoč evrov (v 
tem sta tudi dva nezapadla obroka). Vsekakor bo potrebno prioritetno proučiti na podlagi 
dejstev in veljavne zakonodaje možnosti za zaprtje teh terjatev. Svojo obveznost za najeto 
javno infrastrukturo tekoče poravnava le javno podjetje Komunalna energetika, d.o.o. 
Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami izstopa še terjatev do Komunale Nova Gorica, d.d. v 
višini 1.507.373 evrov za namenska sredstva zbrana v ceni za investicije v javno 
infrastrukturo (razširjena reprodukcija). Ta terjatev je letos za 10 % večja kot pred letom, kar 
znaša razlika med zbranimi sredstvi v letu 2010 in porabljenimi v tem letu. 
Terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so se glede na predhodno leto 
znižale za več kot 36 % in predstavljajo 215.372 evrov oz. 5 % zbranih sredstev. Izstopajo 
še terjatve za komunalni prispevek, (658.721 evrov), ki so na nivoju preteklega leta in 
terjatev do MIP v stečaju za dano posojilo. 
Med terjatvami je velik del nezapadlih računov, ki bodo zapadli v plačilo v začetku 2011. 
 

KRATKOROČNE TERJATVE na dan 31.12.2010 
    

ZNESEK  (v eur) KONTO NAZIV TERJATVE 

V BREME V DOBRO 
120000 Kratkoroč.terjatve do kupcev  1.058.852,69   
1400000 Kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države 64.450,53   
140102 Ministrstvo za obrambo 12.890,00   
140104 Ministrstvo za šolstvo in šport 4.593,05   
1410010 Kratk.terj.za obresti EZR 485,35   
14200 Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna države  6.567,64   
14300 Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna občine  0,00   
16300 Kratk.terjatve do Komunale - delež v ceni 1.507.373,86   
17040, 
17050 Kratkoroč.terjatve do državnih institucij 1.767,97   
17060 Terjatve za NUSZ 215.371,65   
1740 Terj.za vstopni DDV v računih 2.932,62   
1747 Terj.za obračunani DDV za davčno obdobje 9.500,04   
175203 Kratk.terj. do MIP v stečaju 300.075,05   
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1759 Druge kratkoročne terjatve 14.050,35   
1760000 Terjatve za komunalno takso 3.682,50   
1770000 Terjatve za komunalni prispevek 658.721,49   
        
28+29 Neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitve   3.674.835,42
/1747,/11004 DDV v neplačanih izdanih računih   174.046,71
11004 Terjatev za DDV   12.432,66
        

    S K U P A J  3.861.314,79 3.861.314,79

 
 

6. Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2010 
 
Mestna občina Nova Gorica je imela konec preteklega leta 5.416.210 evrov kratkoročnih 
obveznosti, kar je 0,7 % več kot leto prej. Kratkoročne obveznosti se nanašajo pretežno na 
račune, ki še niso zapadli v plačilo in bodo poravnani v začetku leta 2011. Izstopajoča izjema 
so kratkoročne obveznosti s področja infrastrukture, ki predstavljajo 66 % vseh kratkoročnih 
obveznosti MONG. Delež je tako visok, ker vključuje še neuporabljeno okoljsko dajatev za 
obremenjevanje vode in obremenjevanje okolja. Tako v leto 2011 prenašamo 1.632.920 
evrov okoljske dajatve – ena tretjina dajatve za obremenjevanje okolja in dve tretjini dajatve 
za obremenjevanje vode.  Sredstva okoljske dajatve so namenjena za program investicij v 
urejanje odlagališča odpadkov in kanalizacijsko infrastrukturo, kjer pa je bila v letu 2010 
poraba zelo majhna (skupno le 512.000 evrov), kar je manj od polovice letno zbranih 
sredstev. Med obveznostmi občine za okoljsko dajatev pa je zajeta tudi neporabljena 
okoljska dajatev iz preteklih let, s čimer je soglašala Agencija za okolje, ki bdi nad 
pravilnostjo porabe teh sredstev. Obveznost za zbrano okoljsko dajatev ni tipična 
kratkoročna obveznost občinskega proračuna, ki jo je potrebno čim prej poravnati, ampak se 
nanaša na rezervirana sredstva za izvedbo okoljskih investicij v skladu s programom. 
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  na dan 31.12.2010 
    

ZNESEK KRATKOROČNIH 
OBVEZNOSTI  (v eur) 

PODROČJE DEJAVNOSTI 

V BREME V DOBRO 
01 MESTNI SVET   49.372,55
02 NADZORNI ODBOR   0,00
03 ŽUPAN   10.452,68
04 KABINET ŽUPANA   50.267,38
05 URAD DIREKTORJA   1.310,00
06 SPLOŠNE ZADEVE   326.249,03
07 INFRASTRUKTURA   3.610.140,23
08 OKOLJE IN PROSTOR   1.353,25
09 GOSPODARSTVO IN RAZVOJ   112.954,88
10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI   990.989,18
11 FINANCE   4.400,91
99 REZERVA   0,00

0003 SPLOŠNO   258.720,10
KTO 18+19 Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve 5.367.588,74   
KTO 11004 Prejeta varščina na TRR 12.518,78   
KTO 11004/, DDV v neplač.prej.računih,iz tujine ter v račun v l.2010 36.102,67   
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/1747 

    S K U P A J    5.416.210,19 5.416.210,19

 
 

7. Dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2010 
 
Dolgoročne obveznosti MONG konec lanskega leta so znašale 4.430.698 evrov in so za 14 
% nižje kot konec leta 2009. Znižanje izvira iz rednega odplačevanja vseh obveznosti in 
dokončnega odplačila obveznosti do Petrola, d.d. za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki je bilo v juniju 2010. 
Več kot polovico vseh dolgoročnih obveznosti (2,3 milj. evrov) predstavlja obveznost za 
športno dvorano v Novi Gorici, kar bo MONG mesečno odplačevala do začetka leta 2016. 
Obveznost za športno dvorano Prvačina (0,7 milj. evrov) je druga največja posamična 
dolgoročna obveznost MONG in bo zaključena 2018. Obveznosti za obe športni dvorani 
predstavljata 69 % vseh dolgoročnih obveznosti MONG konec leta 2010. 
MONG bo do začetka leta 2013 odplačevala obveznost za stavbo v Rožni dolini, ki je bila 
prenesena na Univerzo Nova Gorica. V letošnjem letu pa bo odplačan kredit, ki ga je MONG 
prevzela od družbe Vodovodi in kanalizacija, d.d. za izgradnjo javne infrastrukture. Odprte 
ostajajo tudi obveznosti za investicije v javno infrastrukturo do občinskih javnih podjetij in 
vlaganja najemnikov v objekte, ki se zmanjšujejo z letno najemnino, ki so jo le-ti dolžni 
plačevati. 
 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  na dan 31.12.2010 
    

ZNESEK DOLGOROČNIH 
OBVEZNOSTI  (v eur) PODROČJE DEJAVNOSTI 

V BREME V DOBRO 
06 SPLOŠNE ZADEVE - vlaganja v objekte   68.916,10
07 INFRASTRUKTURA - invest.v infrastrukturo (Vod.in kanal.)   582.829,87
07 INFRASTRUKTURA - invest.v infrastrukturo (KENOG)   76.534,83
07 INFRASTRUKTURA - poravnava s SŽ   149.010,87
07 INFRASTRUKTURA - kredit pri SKB - prenos iz VIk   54.399,93
10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI - posl.stavba na Vipavski    463.792,00
10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI – fin.najem: športna dvorana NG   2.318.658,66
10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI – fin.najem: dvorana v Prvačini   716.556,22

        
KTO 90 Zgradbe v odkupu po blagovnih posojilih 463.792,00   
KTO 90 Splošni sklad - vlaganja v objekte,vračilo SŽ 217.926,97   
KTO 90 Splošni sklad - finančni najem 3.035.214,88   
KTO 90 Dolgoročne obveznosti za vlaganja v infrastrukturo 713.764,63   

     
S K U P A J  

  
4.430.698,48 4.430.698,48
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IV.  POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV  
      ZA LETO 2010 
 
 
01 -  MESTNI SVET 
 
Področje 01 – politični sistem 
 
Glavni program 0101 – politični sistem 
 
Podprogram 01019001 – dejavnost občinskega sveta 
 
Postavka 01001 – Poleg mestnih svetnikov, članov NO in članov delovnih teles MS 
prejemajo gradiva za seje MS še nekateri drugi naslovniki, predvsem so to KS in nekatere 
civilno-družbene organizacije. Med njimi se jih vse več odloča za prejemanje gradiva v 
elektronski obliki. Iz tega naslova je nastal prihranek, ki se kaže v nižji porabi te postavke od 
planirane. 
Postavka 01002 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 01003 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 01004 – zaradi manjšega števila sej MS kot v običajnih letih (izvedeni nista bili 
junijska in oktobrska seja) je bila poraba na postavki nižja od planirane 
 
Podprogram 01019002 – izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
Postavka 01005 – zaradi spremembe zakonodaje in višjih nagrad za delo članov volilnih 
odborov na voliščih, zaradi višjih stroškov tiskanja volilnega materiala od planiranih ter zaradi 
nabave volilnih skrinjic v trajno last je bila višina te postavke višja od planirane 
 
 
02 – NADZORNI ODBOR 
 
Področje 02 – ekonomska in fiskalna administracija 
 
Glavni program 0203 – fiskalni nadzor 
 
Podprogram 02039001 – dejavnost nadzornega odbora 
 
Postavka 02001 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
 
 
03 – ŽUPAN 
 
Področje 01 – politični sistem 
 
Glavni program 0101 – politični sistem 
 
Podprogram 01019003 – dejavnost župana in podžupanov 
 
Postavka 03001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 03002 – zaradi varčevalnega obnašanja župana in podžupanov je bila postavka 
izvršena nižje od planiranih sredstev 
Postavka 03003 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti 
Glavno področje 2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
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Podprogram 23029001 – rezerva občine 
Postavka 03004 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
 
04 – KABINET ŽUPANA 
 
V Kabinetu župana je poraba postavk in izvedba programov skladna s sprejetimi nalogami, 
minimalno preseganje pri postavki »občinski praznik« je posledica  administrativne napake 
pri naročanju, pri postavki »intervencije« pa opravljanja nujnih del ob koncu leta.  
 
Področje 03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Podprogram: 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
 
Postavka: 04001 Mednarodno sodelovanje 
 
Poraba postavke je sledila načrtovanim ciljem kot so: subvencioniranje programov s 
področja mednarodnega sodelovanja različnih subjektov (KS, Evropska hiša, šole, društva 
ipd.), delno so sredstva namenjena čezmejnemu sodelovanju, sodelovanju s pobratenimi 
občinami ter obiskom tujih delegacij. Večji izdatki so bili namenjeni premieri dokumentarnega 
filma o heroju narodnoosvobodilnega boja Mehdiju Huseynzadehu – Mihajlu,  obeležitvi 45. 
obletnice sodelovanja s pobrateno občino Celovec in 35. obletnici Osimskih sporazumov.  
 
Področje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe  
Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
Postavka: 04002 Stroški oglaševalskih storitev   
 
Sredstva na postavki smo namenili oglaševalski podpori prireditev v organizaciji Mestne 
občine Nova Gorica ter promociji naše občine v domačih in tudi tujih medijih. Polovico 
sredstev smo v okviru postavke namenili stroškom klipinga ter štirim celostranskim objavam 
mestne občine v časopisu Goriška.  
 
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
Postavka: 04003 Prireditve in gostinske storitve 
 
Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo proslav ob državnih praznikih (8.2., 27.4. 
oz.1.5., 25.6., 1.11., 26.12.) ter ostalih dogodkov, ki jih organizira Mestna občina Nova 
Gorica ob različnih priložnostih (npr. pust, sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo, sprejem 
učencev ob zaključku šolskega leta, protokolarni sprejemi itd.) ter za protokolarne 
pogostitve. 
 
Postavka: 04004 Protokolarne nabave 
 
Sredstva smo porabili za protokolarne potrebe, kot so: nabava protokolarnih daril, pripravo 
ustreznega grafičnega materiala za protokol (vabila, vizitke, priznanja itd.)  in za potrebe 
novoletnega obdarovanja. V okviru te postavke smo nabavili tudi protokolarna vina domačih 
vinarjev.  
 
Postavka: 04005 Najemnine ob protokolarnih dogodkih 
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V okviru postavke smo plačali najem dvoran ob organizaciji občinskih prireditev. Postavka 
vsako leto vsebuje rezervo pri organizaciji prireditev, če bi jih bilo potrebno zaradi dežja 
premakniti v dvorane.. 
 
Postavka: 04006 Prireditve ob občinskem prazniku 
 
Znesek smo namenili izvedbi osrednjih občinskih prireditev ob prazniku Mestne občine Nova 
Gorica. Ob tem smo sredstva iz postavke namenili tudi drugim organizatorjem, ki so 
sooblikovali dogajanje ob občinskem prazniku. V okviru praznika je bilo nekaj prireditev, za 
katere smo namenili sredstva iz te postavke,  posebej posvečenih zaključku posameznih del 
v okviru projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno 
vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline.«   
 
Področje 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Postavka: 04030 Nakup in vzdrževanje  objektov in opreme CZ 
 
Sredstva so zagotovila: 
- redno vzdrževanje javnih zaklonišč in prostorov oz. skladišč CZ;  
- vzdrževanje opreme in tehničnih sredstev (intervencijsko vozilo enote HRI, oprema zvez in 
GPS, agregati, potapljaška, kinološka in  alpinistična reševalna oprema in opremo za prvo 
pomoč;  
- nakup zaščitne in reševalne opreme (po načrtu nabave opreme enot.) 
 
Postavka: 04031  Zaščitni ukrepi in preventiva 
. 

Iz postavke so bili pokriti stroški za naslednje dejavnosti: 
- vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja (štabi, poverjeniki, 
enote in službe civilne zaščite, društva in nevladne organizacije pomembne za ZRP – po 
pogodbi, javna podjetja, zavodi in ustanove po pogodbi, nujna podvodna reševalna služba v 
okviru PGE Nova Gorica);  
- zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in reševanje; 
- najemnine in skupni stroški vzdrževanja najemnih objektov (voda, elektrika, ogrevanje); 
- izdelava elaboratov, ocen ogroženostim ter  geomehanskih in geoloških poročil; 
- izdelava  načrtov zaščite, reševanja in pomoči; 
- izdelava in dopolnjevanje obrambnega načrta občine. 

 
Postavka: 04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 
 
Poravnani so bili stroški najemnin začasno preseljenim družinam (Gradišče, Šmihel -2x) in  
najemnine rezervnih nastanitvenih prostorov v Dornberku. 

 
Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 
 
Postavka: 04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
 
Znesek predstavlja 70 odstotkov potrebnih sredstev za plače in materialne stroške 
zaposlenih v Javnem zavodu za Gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova 
Gorica kot izhaja iz Finančnega načrta, manjkajoči delež po pogodbah zagotavljajo 
soustanovitelji. 
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Postavka: 04.034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 
 
Plačalo se je cca 90% kupnine za nabavo gasilskega vozila za intervencije na kraškem 
terenu za potrebe PGD Dornberk. 
  
Postavka: 04.035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 
 
Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Čepovan, Dornberk in Nova Gorica in služijo 
vzdrževanju njihove operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.  

 
Postavka: 04.036 Sredstva iz požarnega sklada 
 
Priliv sredstev je bil nekoliko nižji od planiranih, transfer zavodu in društvom je bil opravljen 
skladno s sklepom Odbora za delitev sredstev požarnega sklada. 
 
 
Področje 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  
 
Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
Podprogram: 08029001 Prometna varnost 
 
Postavka: 04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Z obstoječim zneskom so bile izvedene dosedanji akcije SPVCP ter tudi nekaj dodatnih, ki 
jih je pripravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, predvsem za zmanjšanje 
nesreč med motoristi. Dejavnost se odraža v manjšem številu prometnih nesreč na našem 
območju. 
 
Področje 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OVEZNOSTI  
Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru 
nesreč 
Podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 
Postavka: 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
 
Glede na klimatske spremembe, ki smo jim priča tudi v Sloveniji, se je število velikih 
naravnih in drugih nesreč v zadnjih letih dramatično povečalo. Tako beležimo tudi v letu 
2010 hiter trend naraščanja teh nesreč, predvsem močne burje, vodnih ujm ter posledično 
proženje zemeljskih plazov in usadov. 
 
Skladno z predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so bili za zagotavljanje 
najnujnejših pogojev za življenje in bivanje v letu 2010 izvedeni naslednji ukrepi ter naloge 
zaščite, reševanja in pomoči: 
- neposredna zaščita in reševanje ljudi, živine in premoženja iz ruševin, višin in globin, 
plazov, snega; črpanje vode iz poplavljenih prostorov, gašenje požarov, prva pomoč, 
evakuacija in oskrba ogroženih in prizadetih prebivalcev, iskanje pogrešanih oseb in fizična 
zavarovanja območij nesreč; 
- nujni intervencijski ukrepi - ogledi plazov, izdelava geomehanskih poročil ter izdelava 
predlogov za izvajanje ukrepov, ureditev odvodnjavanja ter utrjevanje brežin, izgradnja 
kamnitih zložb in nosilnih zidov, utrditev okolice in zatravitev, rušenje nevarnih objektov; 
- preventivni ukrepi - izvajanje požarne straže, obnova in vzdrževanje požamih poti, 
monitoring, izdelava kart ogroženosti in pogojev gradnje. 
 
Iz postavke so bili pokriti stroški za zgoraj omenjene ukrepe ob: 



 23
 

- nesrečah zmajarjev, jadralnih padalcev, planincev in pohodnikov; 
- prometnih nesrečah na težko dostopnem terenu; 
- iskanju pogrešanih oseb;  
- požarih v naravnem okolju ter objektih; 
- burji v mesecu marcu ter posledično na uničeni infrastrukturi, poškodovanih objektih,  in 
izruvanih in poškodovanih drevesih; 
- neurju in poplavah v septembru, novembru in decembru ter posledično izvajanje ukrepov 
na plazovih in cestnih usadih.  
 
Stroški obsegajo neposredna plačila izvajalcem del po pogodbah (izdelava geoloških poročil 
in predlogov za izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov, cenitev škode, zemeljska in 
gradbena dela, odvoz naplavin in splazele mase, črpanje vode, čiščenje cest in lokalnih poti, 
prehrano, prevoze in refundacije plač za vpoklicane pripadnike CZ, gasilce in druge 
prostovoljce. Poleg tega so pripadniki CZ, gasilci in drugi prostovoljni reševalci v letu 2010, 
opravili 7279 ur prostovoljnega dela. 
 
 
05 – URAD DIREKTORJA 
 
Področje 06 – lokalna samouprava 
 
Glavni program 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 
 
Podprogram 06019002 – nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
Postavka 05001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 18 – kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam  
 
Podprogram 18049001 – programi veteranskih organizacij 
 
Postavka 05010 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 19 – izobraževanje 
 
Glavni program 1905 – drugi izobraževalni programi  
 
Podprogram 19059002 – druge oblike izobraževanja 
 
Postavka 05007 – Na postavki e občina so bila v letu 2010 porabljena vsa razpoložljiva 
sredstva in sicer za  razširitev odprtega brezžičnega omrežja v občinski stavbi in njeni 
okolici, za postavitev spletne strani KS Prvačina ter za organizacijo strokovne konference iz 
področja informacijske varnosti INFOSEK 2010. 
 
Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti 
 
Glavni program 2303 – splošna proračunska rezervacija 
 
Podprogram 23039001 – splošna proračunska rezervacija 
 
Postavka 05008 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev, pri čemer je poraba 
teh sredstev vidna pri drugih postavkah, saj se sredstva za nujne in nepredvidene naloge 
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najprej prerazporedi na ustrezno vsebinsko postavko, potem se šele izvede njihovo 
koriščenje 
 
 
06 - SPLOŠNE ZADEVE 
 
Področje 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
Glavni program 0401 – kadrovska uprava  
 
Podprogram 04019001 – vodenje kadrovskih zadev 
 
Postavka 06001 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
 
Glavni program 0402 – informatizacija uprave 
 
Podprogram 04029001 – informacijska infrastruktura 
 
Za informacijsko infrastrukturo (postavki 04/06002 - tekoče vzdrževanje komunikacijske 
opreme in računalnikov ter 04/06003 - nakup računalnikov) so bila v letu 2010 porabljena 
vsa v proračunu planirana sredstva (99,2%). Zamenjana je bila računalniška oprema, ki ne 
ustreza več standardom in ne omogoča normalne uporabe informacijskih storitev in povezav: 
zamenjanih je bilo 16 delovnih postaj, od tega 12 namiznih in 4 prenosni računalniki. Zaradi 
okvar starejše dotrajane opreme je bilo nabavljenih 7 enouporabniških in 1 mrežni tiskalnik, 
6 monitorjev ter (skener) čitalec dokumentov za glavno sprejemno pisarno. 
    
Podprogram 04029002 – elektronske storitve 
 
Za elektronske storitve (postavke 04/06004 - računalniške storitve in tekoče vzdrževanje 
programske opreme, 04/06005 - nakup programske opreme ter 06033 – digitalni spomin ) 
smo porabili 96,9 % v proračunu 2010 planiranih sredstev. V celoti sta bili porabljeni postavki 
za vzdrževanje in nakup programske opreme (06004 ter 060005) in sicer za plačilo 
vzdrževalnih pogodb za programske rešitve in vzdrževanje informacijskih sistemov 
(dokumentarni sistem, finančno knjigovodski sistem, vzdrževanje spletnih portalov, priklop 
na HKOM idr.). Nova programska oprema oz. nadgradnja rešitev je bila kupljena za 
naslednje računalniške aplikacije in spletne storitve : program za glasovanje na mestnem 
svetu, spletni portal MONG, modul e-poizvedbe, iBon in iPis - evidenca pravnih oseb, 
nadgradnja dokumentarnega sistema SPIS.  
Le 35 % je bila realizirana postavka 06033, digitalni spomin, in sicer za manjše izboljšave 
spletnega portala MONG. Postavka 06033 je bila odprta v skladu z razpisnimi pogoji razpisa 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje projektov vzpostavitve 
e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacijah. Ker Mestna občina na tem 
razpisu ni uspela, bo postavka v naslednjem proračunu ukinjena.  
 
Glavni program 0403 – druge skupne administrativne službe 
 
Podprogram 04039001 – obveščanje domače in tuje javnosti 
 
Postavka 06006 – zaradi manjšega števila sprejetih splošnih aktov, ki se objavljajo  
Uradnem listu in manjšega števila drugih objav (javni razpisi, prodaje nepremičnin, zapore 
cest, ipd.) je bila postavka porabljena nižje od planirane 
 
Podprogram 04039003 – razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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Postavka 06007- večji del sredstev iz te postavke je bil namenjen pokrivanju sorazmernega 
deleža stroškov vzdrževanja parkirnih prostorov pod knjižnico, za zunanje pleskanje stavbe 
ZKD in za ureditev centralne kurjave v poslovnih prostorih na Gradnikovi 33 
 
Postavka 06008 - postavka je bila skoraj v celoti porabljena za kompenzacijo vloženih 
sredstev najemnikov v obnovo poslovnih prostorov v naši lasti (SAZU, Polo inn).  Te 
kompenzacije so prikazane tudi na strani prihodkov in sicer pod postavko »prihodki od 
premoženja-najemnine«. Gre torej za računovodsko kompenzacijo, kjer dejanskega, 
likvidnostnega odhodka oziroma porabe sploh nimamo, enako ne prihodka. Z vidika 
premoženjske bilance pa gre za povečanje vrednosti naših osnovnih sredstev 
 
Postavka 06010 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 06 – lokalna samouprava 
 
Glavni program 0603 – dejavnost občinske uprave 
 
Podprogram 06039001 – administracija občinske uprave 
 
Postavka 06011 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06012 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06013 – postavka (sem so zajeti predvsem obleka in oprema za občinske redarje) 
je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev 
Postavka 06014 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06015 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06016 – zaradi varčevalnega obnašanja občinske uprave je bila postavka 
realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev  
Postavka 06018 –  postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06019 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev (računi 
pooblaščenca za požarno varnost in varstvo pri delu,  izdelava požarnega reda, zdravstveni 
pregledi) 
Podprogram 06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
Postavka 06022 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06023 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06024 – v postavki so vključena mesečna plačila za hišnika (hišniška dela po 
pogodbi izvajajo Mestne storitve), obnova (predvsem pleskanje) pisarn,  popravila sistema 
centralnega ogrevanja in hlajenja, popravila dvigala, elektroinstalacijska popravila ipd. 
Postavka 06025 – postavka je bila izvršena nekoliko nižje od planiranih sredstev 
Postavka 06026 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06028 – večina sredstev je bila porabljena za menjavo dotrajanega pisarniškega 
pohištva, nakup GSM aparatov in nabavo enega fotoaparata 
Postavka 06029 - edini strošek na tej postavki je bila sanacija sten in strehe v kopirnici. Ker 
drugih popravil in interventnih posegov lani ni bilo, višino sredstev pa smo (na podlagi 
povprečne porabe iz preteklih let) planirali višje, je precejšen del postavke ostal neporabljen 
 
 
07 – INFRASTRUKTURA 
  
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1104 Gozdarstvo 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano financira vzdrževanje gozdnih cest. Vir 
sredstev:  pristojbine in proračun RS. 
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07001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Proračunska postavka: 47.000 EUR;  Realizacija 98,1% 
Zavod za gozdove Slovenije je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2010, ki je 
vezan na priliv sredstev iz naslova pristojbin in proračuna RS in sicer posebej za državne 
gozdove in zasebne gozdove. 
Planirana dela so v celoti realizirana. 
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
12079001 Oskrba s toplotno energijo 
07002 Energetski koncept  
Proračunska postavka: 30.000 EUR. Realizacija 91,9 %. 
Sredstva so bila porabljena v skladu s planom  za  izdelavo enostavnih energetskih 
pregledov za osnovne šole na območju MONG (izvajala GOLEA). 
 
07132 Širitev toplovodnega omrežja 
Proračunska postavka 125.700 EUR. Realizacija 89,1 %. 
Zgrajen je bil vročevod od krožišča na Kidričevi, po Erjavčevi do Eda Centra. Zaradi 
likvidnostnih težav MONG v lanskem letu plačila ni bilo mogoče realizirati v celoti. 
 
07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska postavka 100.000 EUR. Realizacija 82,9 %. 
Delno »pokrivanje« gradnje vročevoda iz Kidričeve v Erjavčevo ulico in sanacija dimnika 
kotlarne na ulici Marija Kogoja.  
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura  
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 
07004 Zimska služba na krajevnih (javnih) poteh 
Proračunsko postavko smo z rebalansom  povečali iz 20.000 EUR na 50.000 EUR. 
Realizacija: 96,4%. 
Zima 2009/2010 je bila močnejša od preteklih let, temu primerna je bila tudi intenzivnost 
izvajanja zimske službe, kar pomeni več delovnih ur in večjo količino posipnega materiala.  
Posledica tega so bile nujne prerazporeditve in rebalans na tej postavki.  
 
07005 Vzdrževanje nekategoriziranih poti 
Proračunsko postavko smo z rebalansom zmanjšali iz 16.000 EUR na 13.000 EUR. 
Realizacija: 92,6%. Sredstva smo prerazporedili za nekatera nujnejša dela. Gredanje, 
gramoziranje z valjanjem in obsekom poti je bilo izvedeno na naslednjih poteh: Fobški Kal-
Madoni, Preški vrh - Grgar in Preški vrh - Lokatonci, spodnji Lokovec - Banjšice in 
Fajdigovšče – Breg - Podrob. 
 
07007 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 
Postavka se je z rebalansom povečala iz 350.000 EUR na 498.000 EUR in je bila realizirana 
v celoti. 
Iz te proračunske postavke smo financirali redno vzdrževanje 133 km lokalnih cest (LC) in 
redna vzdrževana dela 43 km mestnih cest (LG, LZ, LK), 10 km kolesarskih in pešpoti,  
podhodov, trgov in ostalih mestnih odprtih javnih površin (javna snaga na teh površinah je 
predmet druge postavke). Pri tem gre za gramoziranje makadamskih cest z grediranjem in 
valjanjem, utrditev bankin z nasipom tampona in utrditvijo, košnjo obcestnih pasov in rezanje 
grmičevja, urejanje odvodnjavanja, odstranjevanje nanosov in popravila po neurjih, čiščenje 
jarkov, propustov in vtokov, krpanje asfalta s hladno in vročo asfaltno maso, popravilo 
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udarnih jam na makadamskem vozišču, zamenjavo posameznih poškodovanih pokrovov, 
rešetk, robnikov, tlakovanih površin, ograj, smernikov…in redna kontrola cest ter 
intervencijska dela v slučaju nepredvidenih dogodkov na cestišču. Poleg navedenega pa je 
velik del predstavljal tudi strošek zimske službe, saj je bila zima 2009/2010 po intenzivnosti 
nadpovprečna. Zimska služba obsega naslednja dela: postavitev zimske signalizacije, 
pripravo deponij (nabavo in skladiščenje posipnega materiala), dežurstvo in pripravnost,  
pluženje, preventivno in redno posipanje,  popravilo škode in pometanje asfaltnih cest  po 
končani zimi… 
 
07133 Obnova in dopolnitev prometne signalizacije 
Postavka se je z rebalansom povečala iz 120.000 EUR na 161.000 EUR in je bila realizirana 
v celoti. Realizacija: 100% 
V celoti so bila sredstva porabljena za vzdrževanje semaforjev, menjava prometnih znakov, 
vzdrževanje talne signalizacije, označb na voziščih, kolesarskih stezah, parkiriščih, popravila 
in menjava prometnih stožcev na prometnih otokih, montaža cestnih ogledal, izgradnja nove 
prometne ureditve Ulice IX. Korpusa v Solkanu od Soške ulice do Hotela Sabotin v Solkanu, 
ureditev prehoda za pešce na Kidričevi ulici z povoznimi lučkami, ter izgradnja več 
namenskega polnilnega mesta za električna vozila.  
                                              
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Glavne investicije so Vodovodna cesta vključno s križiščem s Cesto 25. junija (krožišče pri  
Komunali), pločniki ob Ul.bratov Hvalič, izgradnja krožišča Tolminskih puntarjev-Kidričeva, 
rekonstrukcija LC Grgar-Banjšice in Prvomajska ulica. Naloge predvidene v proračunu so 
bile realizirane v celoti z izjemo Vodovodne ceste in Prvomajske ulice Končna realizacija je 
55,1%.Nizka realizacija je predvsem posledica nerealizirane postavke Vodovodne poti 
(nakup zemljišč), saj  predstavlja ta postavka slabih 35 % vseh sredstev za področje 
investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest. Glede na dejstvo, da je pri gradnji 
Majskih poljan prišlo do zamika , se tudi postavka Prvomajska ulica, ki je vezana na ta dela, 
ni v celoti realizirala. Tudi pri izdelavi dokumentacije in pridobivanju soglasij za ureditev 
pločnikov ob UL. V Vodopivca je prišlo do zamika, tako da se investicija zamaknila v leto 
2011. 
 
07008 Nujne in nepredvidene sanacije 
Proračunska postavka: 28.000 EUR.   
Realizacija na tej postavki je bila le 62,2%, saj izvajalci niso uspeli izpeljati vseh pogodbenih 
obveznosti zaradi intenzivnih jesenskih padavin in zgodnje zime.  
Zaključili smo sanacijo mostu v zaselku  Lojevi pri Braniku. Postavili smo nujne odbojne 
ograje v Lokovcu in Vitovljah, sanirali podporni zid v Lokovcu in pričeli s sanacijo usada  na 
cesti Podlaka - Madoni. 
 
07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Proračunska postavka: 85.000 EUR. Realizacija 98,3%. 
Sanirali smo pohodne javne površine ob stolpnicah Gradnikove brigade 47 in 49  in ob 
Kidričevi 9, popravili dele pločnikov  v križišču Rejčeve in Cankarjeve ulice, pločnika ob 
stolpnici Gradnikove brigade 31, ob ulici IX. Korpusa v Solkanu pri črpalki, ulici Med 
ogradami, na Cankarjevi, pešpoti ob šoli Ledine; popravili posedke vozišča na Šolski ulici, 
ulici Med Ogradami, ul. IX. Korpusa, ob Prvomajski, ob Delpinovi ulici in ob Gregorčičevi 
ulici.  
 
07017 Parcelacija , ureditev lastništva(javno dobro) in 
           rekonstrukcija krajevnih poti v Lokovcu. 
Proračunska postavka: 15.000 EUR. Realizacija: 100%. 
V prvi fazi so bili iz razpoložljivih sredstev plačani stroški za parcelacijo in ureditev lastništva 
na javnih poteh. Izvedena je bila tudi asfaltacija javne ceste (odcepa Lipušček  in Sirar).  
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07019 Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Proračunska postavka: 40.000 EUR; Realizacija: 99,8% 
Realizirane so bile meritve v k.o. Vitovlje, k.o. Dornberk, k.o. Šempas, k.o. Bate, k.o. Grgar, 
k.o. Branik, k.o. Kromberk    
 
07020 Rekonstrukcija Vodovodne ceste in Ceste 25. junija (krožišče pri Komunali) 
Proračunska postavka: 370.000 EUR; Realizacija: 0,2% 
Nakup zemljišč ni bil realiziran. 
 
07030 Dokumentacija za urejanje občinskih cest  
Proračunska postavka: 80.000 EUR; Realizacija 82,7 % 
Glavni projekt predstavlja Prometna študija mesta Nova Gorica, ki je nastala v sodelovanju 
z Direkcijo RS za ceste. Izdelana je bila dokumentacija za pločnik ob Ul. V. Vodopivca v 
Kromberku, za ureditev križišča pri nebotičniku in ureditev Ul. IX. Korpus v Solkanu. Izdelan 
je bil geodetski posnetek za Ščedensko cesto, projekta javne razsvetljave za prehod pred 
stavbo MONG in grbine v Solkanu ter inventarizacija vseh peš prehodov.  Ostala 
dokumentacija je vključena bodisi v posamezne investicije, v »urbanistične« pogodbe – 
križišče Grčna, Vodovodna cesta, odvodnik proti Soči, del Prvomajske ceste. 
 
07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Višina sredstev: 80.000 EUR.  
Realizacija je bila le 86,3% saj izvajalci niso uspeli izpeljati vseh pogodbenih obveznosti 
zaradi intenzivnih jesenskih padavin in zgodnje zime. Izvedli smo asafaltacijo dostopne ceste 
do OŠ Branik, asfaltacijo  mostu Lojevi pri Braniku, asfaltacijo do rezervoarja Jerebica v 
Kromberku, uredili smo odvodnjo na JP v Grgarju, izvedli smo manjšo asfaltacijo v Ozeljanu 
in  manjše asfaltacije v Prvačini, barvanje signalizacije v Ravnici, uredili odvodnjo ob JP v 
Lokah, asfaltacijo JP proti Kulturnemu domu na Gradišču ter asfaltacijo v Zaloščah, 
Banjšicah, Lokvah, Čepovanu in Oseku. 
 
07135 Pločniki (Šterk, Ulica V. Vodopivca, Grgar, Ul. Bratov Hvalič) 
Proračunska postavka 32.000 EUR; Realizacija  14,5%.  
Finančno zapiranje investicije pločnika ob Ul. B. Hvalič. Investicija pločnika Ul. V.Vodopivca 
se prenese v leto 2011. 
 
07139 Budihni 
Proračunska postavka  9.000,00  EUR; Realizacija  97%. 
Izvedena so bila predvidena gradbena in obrtniška dela za podporni zid. 
 
07173 Izgradnja krožišča Tolminskih puntarjev-Kidričeva 
Proračunska postavka 44.000 EUR; Realizacija  94,1% 
Preureditev montažnega krožnega križišča ki predstavlja I. fazo projekta prenove Kidričeve 
ulice. Tehnična dokumentacija vključuje še II. fazo, to je rondojsko križišče pri sodišču in 
ureditev vmesnega otoka med obema križiščema, ki bi preprečeval levo zavijanje in 
omogočal pešcem lažje prehajanje čez magistralo. Izgradnjo te II. faze predstavlja dejanski 
zaključek objekta.   
 
07177 Rekonstrukcija LC Grgar-Banjšice 
Višina sredstev: 205.000 EUR. Realizacija 97,9%. 
V Batah smo izvedli asfaltacijo na rekonstruiranem delu LC. 
V Grgarju smo nadaljevali s širitvijo ceste in z izgradnjo pločnikov. Izvedena  je bila tudi 
asfaltacija prvega odseka rekonstruiranega dela. Zaradi zapletov z lastniki sosednjih zemljišč 
in zaradi intenzivnih jesenskih padavin ter zgodnje zime izvajalci niso uspeli   asfaltirati  
pločnika na prvem delu  rekonstrukcije. Izveden je bil tudi elektromontažni del javne 
razsvetljave. 
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07184 Ščedenska cesta 
Proračunska postavka:z rebalansom je bila postavka iz 100.000 EUR znižana na 8.000 
EUR; Realizacija  0,0% 
Izdelan je geodetski posnetek, za potrebe izdelave idejne zasnove oz projekta za izvedbo. 
Celotna investicija se prenese v leto 2011. 
 
07188 Prvomajska ulica 
Proračunska postavka: 57.290 EUR; Realizacija 65,8% 
Izvedena so bila nekatera dela, ki jih pogodba o medsebojnih obveznostih in urejanju 
(Majske poljane) ni vključevala, predstavljala pa so zaključeno celoto izvedenih del na 
Prvomajski ulici. Urejen je bil drevored na rekonstruiranem delu Prvomajske ulice zgrajena 
javna razsvetljava v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
in Strategijo razvoja JR MONG. Na južnem kraku Prvomajske (med krožnim križiščem in 
Erjavčevo ulico)  je bil v skladu z zahtevo iz zapisnika komisijskega pregleda objekta zgrajen 
odsek pločnika – povezava pločnika ob novem krožnem križišču z obstoječim pločnikom na 
zahodni strani ulice.  
V skladu s pogodbo o  medsebojnih obveznostih in urejanju je MONG pokrila tudi stroške 
revizije oz. recenzije dokumentacije, izdelave varnostnega načrta in izvajanja 
koordinatorstva v fazi izvedbe, ki izhaja iz tega načrta. 
 
Kot je bilo že omenjeno, je bil za odsek  rekonstruiran odsek Prvomajske ulice ob 
stanovanjskem delu Majskih poljan izpeljan komisijski pregled objekta, prav tako je bilo za 
sekundarne komunalne naprave, ki jih prevzema po pogodbi MONG, izdano uporabno 
dovoljenje. V teku je prenos infrastrukture na MONG. 
 
07189 Cesta čez Pristavo 
Proračunska postavka: 8.000 EUR; Realizacija 0% 
Izdelana je strokovna podlaga, ki preverja različne variante trase zahodne vpadnice in 
samega priključevanja Pristave. Vezano na odločitve v zvezi z zahodno vpadnico bo možno 
opredeliti obseg rekonstrukcije Ceste čez Pristavo. 
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
07032 Plačilo koncesije za JP 
Proračunska postavka: 400.000 EUR; Realizacija 100% 
Postavka porabljena v celoti za plačilo koncesije Avrigo d.d. 
 
07033 Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umerjanje prometa in odstranitev 
arhitektonskih ovir 
Proračunska postavka 30.000 EUR; Realizacija: 99,7% 
Urejen prehod za pešce na Rejčevi ulici v Novi Gorici (načrti in izvedba). Narejene tri nove 
grbine na Grčni, narejena nova talna in vertikalna »cona30« v naselju Grčna. Iz te postavke 
so bili plačani tudi računi iz leta 2009.   
 
 
07034 Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Proračunska postavka: 43.000 EUR; Realizacija 98,4% 
Izdelan je bil načrt  postavitve talnih lučk pred Lekarno v Novi Gorici in realizacija izvedbe. 
Urejen peš prehod v Prvačini in urejeno avtobusnega postajališča (na državni cesti).  
Narejena je bila osvetlitev nove grbine v Solkanu v okviru nove prometne ureditve IX. 
Korpusa (severni del Solkana in avtobusno obračališče).       
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07035 Mirujoči promet 
Postavka se je z prerazporeditvami povečala iz 130.000 na 134.000 EUR in je bila 
realizirana 98 %. 
Sredstva so bila porabljena za PGD in PID ureditev parkirišča ob ulici Gradnikove brigade in 
pridobitve uporabnega dovoljenja, projekt PGD za izgradnjo parkirišča (realizirano) na 
Rutarjevi ulici 6-8-10, ter PGD za izgradnjo parkirišča na Trubarjevi ulici 9-11 v Novi Gorici 
(pravnomočno). 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
Širili smo mrežo JR z namenom osvetliti vse javne površine in zagotoviti njihovo varnejšo 
uporabo. Pri širitvi  in  rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej navedeni uredbi. 
 
07037 Plačilo javne razsvetljave 
Proračunska postavka: 440.000 EUR.  Realizacija 96,5%. 
Namen porabe: Plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo in delovanje 
semaforjev. Realizacija kaže, da so že vidni rezultati postopne rekonstrukcije omrežja JR v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategije razvoja 
JR MONG. 
 
07038 Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju 
Proračunska postavka: 40.000 EUR. Realizacija 95,4%.  
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategijo 
razvoja JR MONG, smo izvedli zamenjavo svetilk v Rožni dolini, na Prvomajski ulici, med 
Kidričevo in Streliško ulico in ob peš poteh  borovega gozdička. 
 
07039 Širitev mreže javne razsvetljave po KS 
Proračunska postavka: 10.000 EUR. Realizacija 90,8%. 
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategije 
razvoja JR MONG smo izvedli rekonstrukcijo dela mreže Jr v Grgarju. Izvedena je bila širitev 
mreže JR v Baskah. 
 
07040 Redno vzdrževanje mreže JR 
Proračunska postavka je bila z rebalansom povečana iz 35.000 EUR na 43.000 EUR. 
Povečanje je bilo nujno zaradi pomladanskega neurja in drugih interventnih nepredvidenih 
sanacij(dodatne zamenjave žarnic, poškodovanih drogov, svetilk, vandalsko poškodovanje 
osvetlitve solkanskega mostu …).  Realizacija je bila 85,4%, ker je izvajalec rednega 
vzdrževanja kasnil z računom in je 30 dnevni  plačilni rok zapadel šele v letu 2011.   
 
07041 Vzdrževanje lokalnih TV pretvornikov 
Proračunska postavka: 4.000 EUR. Realizacija 62,0%. 
Izvedena je bila sanacija poškodb po udaru strele  na oddajnem TV pretvorniku  Banjšice. 
07.042 Dokumentacija za javno razsvetljavo 
Proračunska postavka: 20.000 EUR. Realizacija: 61,4%. 
Izdelani so bili projekti PZI in meritve za rekonstrukcijo JR V skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategijo razvoja JR MONG za 
Kromberško cesto, Streliško ulico, Lavričevo ulico, Kidričevo Ulico in Vojkovo cesto. 
Prav tako so bili izdelani tudi projekti PZI rekonstrukcijo JR na območju Grčne in Ledin v 
Novi Gorici. 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Proračunska postavka: 184.000 EUR; Realizacija je 41,1%. 
Vse planirane investicije so bile v teku. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri 
pridobivanju  zemljišč (pločnik Dornberk), zamik  pri prenosu zemljišč in objektov »Qlandija«.  
Na obvoznici Solkan dodatni stroški  razen z naslova urejanja zemljiško knjižnega stanja, 
niso nastali. Odmero objekta po izgradnji  (brez krožnega križišča) je finančno pokrila DRSC. 
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Odprto ostaja vprašanje prehoda preko galerije in reševanja zalednih vod nad obvoznico, ki 
povzročajo škodo na objektu.  
 
07047 Izgradnja obvoznice Solkan 
Proračunska postavka: 80.000 EUR; Realizacija je 31,3% 
Gradnja trase obvoznice Solkan in sanacija plazu  sta zaključeni. Pešpot med galerijo in 
Ščedensko cesto je urejena in asfaltirana. Izdelana je bila idejna zasnova prehoda preko 
galerije. Izvedena je bila parcelacija objekta  po izgradnji obvoznice. Zemljiškoknjižno stanje 
se ureja. Odprto ostaja vprašanje prehoda preko galerije in uporabno dovoljenje za krožišče. 
Finančno se investicija zaključi v letu 2011. 
 
07048 Krožišče Vojkova - T. Puntarjev -  sofinanciranje 
Proračunska postavka: 4.000 EUR; Realizacija je 67,1 % 
Izgradnja krožišča Vojkova – Tolminskih puntarjev z vsemi priključki in dostopnimi cestami je 
zaključena. Finančno so pokrita dela, ki so bila strošek občine (nadomestna cesta za 
stanovanjske hiše ob UL. Tolminskih puntarjev, urejanje parcele v lasti Kuriva). Izhod 
kolesarske in pešpoti iz podhoda še ni finančno pokrit (izvajalec del oz. investitor tudi še ni 
zahteval plačilo s strani MONG, saj zadevo rešuje v paketu s prenosom zemljišč in 
infrastrukture na MONG. 
 
07136 Daljinske kolesarske poti 
Proračunska postavka: 20.000 EUR Realizacija 64,8 %. 
Kolesarska pot Solkan - Plave. Izgradnja te daljinske kolesarske  poti je sestavni del 
državnega NRP. Sestavljena je iz dveh odsekov (2+7 km). Za prvi odsek pridobiva gradbeno 
dovoljenje Ministrstvo za promet. Zaradi pritožb lastnikov zemljišč prihaja pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja do zamud. Za drugi odsek sta izdelani  dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ( PGD ) in predinvesticijska zasnova, ki jo potrebujemo za prijavo na 
sredstva EU kohezijskega sklada ( prijavo pripravlja Ministrstvo za promet). Izdelana je bila 
parcelacija 57 parcel , da bo lahko izveden odkup. Gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega 
odseka še ni bilo izdano. 
 
07140 Avtobusna postajališča 
Proračunska postavka: 8.000 EUR; Realizacija je 66,4 % 
V juliju 2008 nam je Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS posredovali obvestilo o 
kontroli urejenosti in opremljenosti avtobusnih postajališč ob državnih cestah na območju 
MONG. Cestno podjetje Nova Gorica kot vzdrževalec teh objektov je izdelal predlog 
ureditve. Program najnujnejših ukrepov je bil izdelan. V okviru finančnih sredstev je bila 
izvedena prva faza že v letu 2009.  V letu 2010 je bila dopolnjena oz. obnovljena vertikalna 
in horizontalna signalizacija na lokacijah Solkan -  šola, market, Zvezda, Vojkova ulica, na 
območju Nove Gorice, na lokacijah Zagorje, Ravnica , Voglarji, Zavrh in Banjšice raven. Za 
ureditev najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih 
postajališčih na lokacijah ob državnih cestah (pristojnost DRSC), ki so tudi na seznamu 
Ministrstva za promet kot neurejena (Prevalo, Sedovec, Trnovo, Nemci, Lokve), DRSC ni 
podala pisnega soglasja k ureditvi, ker le ta niso zgrajena v skladu s Pravilnikom o tehničnih 
normativih in  minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih 
in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Ul. RS št. 
37/2003).  DRSC nas je obvestila, da je avtobusno postajališče Sedovec že vključeno v plan 
izgradnje. DRSC tudi pripravlja program urejanja avtobusnih postajališč za celotno republiko. 
O nadaljnjih korakih bo obvestila tako MONG kot tudi prometni inšpektorat RS. 
 
07186 Krožišče Rožna Dolina 
Proračunska postavka: 40.000 EUR; Realizacija je 73,9 % 
MONG je v letu 2009 podpisala dogovor z DRSC o delitvi stroškov pri »Ureditvi opuščenega 
mednarodnega prehoda Rožna Dolina«, na podlagi katerega je prevzela stroške izgradnje 
javne razsvetljave, kasneje z aneksom k pogodbi pa še ureditev vodovodnega in 
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električnega priključka do sredinskega otoka. Objekt je zaključen. Zaradi zakasnitve pri 
podpisu aneksa med izvajalcem del in DRSC za dodatna dela, katerih plačnik je DRSC, tudi 
MONG ni mogla poravnati vseh svojih  finančnih obveznosti v letu 2010, čeprav je 
razpolagala s finančnimi sredstvi.  Finančno se objekt zaključi v letu 2011.  
 
07192 Pločnik Dornberk – Draga 
Proračunska postavka: 32.000 EUR; Realizacija je 0,0 % 
V letu 2010 so potekali razgovori z lastniki zemljišč (tangiranimi in tudi tistimi, ki so samo 
mejaši). Ker so bila razhajanja med lastniki in MONG glede poteka mej, tudi ni stekel odkup 
zemljišč. MONG je pri pooblaščenem geodetskem podjetju naročilo izpeljavo postopka 
obnovitve parcelnih mej. Postopek se bo nadaljeval v letu 2011. Na obravnavanem odseku 
ceste pa je potekala izgradnja vodovoda, kar je predpogoj za gradnjo pločnika. 
 
  
1502 Železniški promet in infrastruktura 
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
 
07050 Investicija v železniške prehode 
Proračunska postavka: 38.000 EUR; Realizacija je 100,0 % 
V zvezi s terjatvami Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih 
prehodov v letih 2001-2003 je bila podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva obročno 
odplačilo dolga. Finančna sredstva so bila porabljena za pokrivajo letnih stroškov dolga in za  
zagotavljanje preglednosti na nezavarovanem prehodu Frata v Prvačini. 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Na  odlagališču  odpadkov se nadaljujejo  dela  na sistemu  odsesavanja in sežiganja 
metana, nadaljuje se tesnitev pokrova odlagališča in izgradnja mreže odplinjevalnikov. 
Nadaljuje se  izgradnja reciklažne ploščadi. 
 
07051 Sanacija nelegalnih odlagališč  
Proračunska postavka: 24.000 EUR. Realizacija: 83,1%. 
Redno pa so bile Izvajane sanacije manjših nelegalnih odlagališč. Kot preventiva pred 
nastajanjem novih nelegalnih odlagališč pa je potekal redni odvoz zapuščenih avtomobilov in 
kosovnih odpadkov. 
Postavka se je z rebalansom in prerazporeditvijo povečana  iz 15.000 EUR na 24.000 EUR 
zaradi stroškov akcije »Očistimo Slovenijo« in zaradi  potreb po  dodatnih odvozih za 
preprečitev nastajanja  novih divjih odlagališč. Tako so se tudi v  tem letu bistveno zmanjšale 
količine nepravilno odloženih kosovnih odpadkov oziroma zapuščenih avtomobilov na 
območju MONG.  
 
 
07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Proračunska postavka: 15.000 EUR je bila z rebalansom in prerazporeditvami povečana na 
29.500 EUR zaradi potreb po dodatnih prevozih. Realizacija: 82,8%, izvajalec ni pravočasno 
izstavil računa. 
Sredstva so namenjena odvozu ustrezno pripravljenih azbest-cementnih odpadkov  
individualnih graditeljev pri menjavi kritine do odlagališča v Stari Gori in plačilo takse iz tega 
naslova. Iz realizacije je razvidno, da se je zmanjšalo povpraševanje po odvozu AC kritine, 
zato postavka ni realizirana v celoti. 
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07053 Pobiranje navlake in odvoz odpadkov 
Proračunska postavka: 220.000 EUR se je z rebalansom povečala  na 265.000 EUR  in bila 
realizirana v celoti. Razpoložljivim sredstvom je bila prilagojena intenzivnost  pobiranja 
navlake na odprtih javnih površinah v mestu, prav tako tudi  praznjenje košev in javnih 
kontejnerjev z odvozom na mestno deponijo. Glede na količino odpadkov je bila iz tega 
naslova tudi plačana taksa za obremenjevanje okolja. 
 
07058 Razširitev odlagalnega polja - iz naslova takse 
Proračunska postavka: 1.000  EUR;  
Gradbena dokumentacija za pripravo podlage odlagalnega polja še ni zaključena. 
 
07061 Zajem in izraba odlagališčnega plina ter sanacija tesnitve pokrova – iz naslova 
takse  
Višina sredstev : 94.000 eur, Realizacija 52.828,32 eur 
Izvedena je bila delna širitev sistema zajema plinov, ki nastajajo v odlagališču in delna 
ureditev odvodnje izcednih vod.   
 
07062 Sortirni center- reciklažna ploščad na centralnem odlagališču nevarnih 
odpadkov Nova  Gorica – iz naslova takse  
Višina sredstev : 405.000 eur,  Realizacija 110.265,97 EUR 
Uredili smo ploščad za začasno odlaganje zavrnjenih odpadkov, izvedeno je delno 
asfaltiranje zgornje ploščadi, robniki in ograje, kar je bilo nujno za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 
Ni bila zgrajena servisna cesta ob zbirnem centru in skladiščni prostori za sekundarne 
surovine. V naslednjem letu je predvidena je tudi izgradnja kanalet za odvod meteorne vode 
z zgornje ploščadi, priprava temeljev sortirne linije, nadaljevanje izgradnje nadstrešnice 
stiskalnice in izgradnja opornih zidov. 
 
07063 Ureditev ČN za čiščenje izcednih vod s sistemom "RO" - iz naslova takse 
Proračunska postavka 50.000 EUR; Realizacija 0% 
Analiza zmogljivosti RO čistilne naprave je pokazala, da je čistilno napravo potrebno 
zamenjati z zmogljivejšo. Priprava dokumentacije je v teku. 
 
07198 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Višina sredstev: 520.000 EUR; Realizacija 0% 
Ker se iz naslova investicijskega vzdrževanja (najemnina za upravljanje z infrastrukturo) ni 
zbralo sredstev, tudi ni bilo možno realizirati postavk v pripravljenem programu. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
07066 Čiščenje peskolovcev 
Proračunska postavka se je z rebalansom zmanjšala iz 10.000 EUR na 8.000 EUR. 
Sredstva so bila prerazporejena za nujna dela na ostalih proračunskih postavkah. 
Realizacija: je bila 85,3% saj izvajalec zaradi vremenskih razmer ni uspel pravočasno 
opraviti pogodbenih del. 
 
07067 Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska postavka: 100.000 EUR Realizacija: 97,1% 
Sredstva so bila porabljena za pripravo gradbene dokumentacije, ki jo potrebujemo za   
izvedbo projekta Varovanje izvira Mrzlek (izvedbena dokumentacija kanalizacija Grgar,  
gradbena dokumentacija za izgradnjo kanalizacije v Dornberku – Prešernova ulica), za 
pripravo DIIP ČN Branik in ČN Čepovan, za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo kanalizacije na Cankarjevi ulici v Novi Gorici. 
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07068 Kanalizacija Prvačina III. faza 
Proračunska postavka: 40.000 EUR. Realizacija: 90,4% 
Dokončana je dodatni krak kanalizacije Britof . 
 
07078 Kanalizacija Prvačina III. faza - iz naslova takse 
Proračunska postavka: 300.000 €; Realizacija: 5,4% 
Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč pa še nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za  
gradnjo IV. faze kanalizacije in z gradnjo še nismo začeli. 
 
07072 Kanalizacija Dornberk 
Proračunska postavka 80.000 EUR Realizacija 100,00 % 
Zgrajena je kanalizacija po Prešernovi ulici, ki povezuje kanalizacijo Tabor proti ČN 
Prvačina.  
 
07083 Kanalizacija Dornberk - iz naslova takse 
Proračunska postavka: 275.000 €; Realizacija: 44,6 % 
Izgradnja fekalne kanalizacije po Prešernovi ulici  in izgradnja dela kanalizacije ob 
zdravstvenem domu ter navezava na kolektor proti ČN Prvačina. Zaradi težav s 
pridobivanjem pravice graditi ( čez njivo ob ZD Dornberk) je  del izgradnje nerealiziran in ga 
prenašamo v naslednje leto.   
 
07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 
Proračunska postavka: 65.800 €; Realizacija: 43,2 % 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov poskusnega obratovanja ČN Stara Gora,  
za zagon ČN Prvačina in za obratovanje nekaterih črpališč fekalne kanalizacije, ki  še niso 
predana upravljavcu.   
 
07149 Kanalizacija v Novi Gorici (Erjavčeva,   Kosovelova) iz naslova  takse 
Proračunska postavka: 250.000 EUR; Realizacija: 83,8% 
Realizirana je bila rekonstrukcija kanalizacije na Erjavčevi ulici. 
 
07150 Kanalizacija Rožna Dolina – iz naslova takse 
Proračunska postavka: 77.000 EUR; Realizacija: 0% 
Do realizacije ni prišlo, ker nismo uspeli pridobiti pravice graditi. 
 
07193 Čistilna naprava Branik   - 
Proračunska postavka: 32.000 EUR; Realizacija: 34,1% 
Sredstva so bila porabljena za poravnavo še neplačanih del pri izgradnji  fekalne in 
meteorne kanalizacije v Britofu. Zahtevek za pridobitev EU sredstev za ČN Branik in ČN 
Čepovan, ki jo koordinira RRA pa še ni bil odobren, zato dela pri izgradnji ČN še niso začela.  
 
07194 Čistilna naprava Čepovan 
Proračunska postavka 32.000 € ; Realizacija 0% 
Zahtevek za pridobitev EU sredstev za ČN Branik in ČN Čepovan, ki jo koordinira RRA pa 
še ni bil odobren, zato dela pri izgradnji ČN še niso začela.  
 
07165 Kanalizacija Šmihel 
Proračunska postavka: 95.043 EUR. Realizacija: 0% 
Za predvideno izgradnjo črpališča fekalne kanalizacije v sistem ČN Ozeljan še nismo uspeli 
pridobiti gradbenega dovoljenja. Izgradnjo  še nedograjene fekalne kanalizacije Šmihel bomo 
sicer združili z izgradnjo ČN Ozeljan v skupni zahtevek za EU kohezijska sredstva.  
 
07150 Kanalizacija Rožna Dolina – iz naslova takse 
Proračunska postavka: 77.000 EUR; Realizacija: 0% 
Do realizacije ni prišlo, ker nismo uspeli pridobiti pravice graditi. 
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07181 Varovanje porečja reke Vipave 
Proračunska postavka: 20.000 EUR; Realizacija: 83,5% 
Delni stroški priprave dokumentacije ( vloga, DIIP, cost benefit analiza)  za prijavo na EU 
sredstva – kohezija (za gradnjo ČN Ozeljan, kanalizacije Šmihel, kanalizacije Šempas ter 
kolektorja kanalizacije Šempas - Ozeljan). 
 
 
07175 Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica 
Višina sredstev : 378.000 eur, Realizacija 385.721,82 EUR 
Izveden je bil del projektne dokumentacije za gradnjo centralne čistilne naprave in 
dokumentacije za prijavo na sredstva kohezijskega sklada. Del se izvede v naslednjem letu. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 
07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Višina sredstev: 38.000 eur, Realizacija 33.658,95 eur 
V okviru predvidenih sredstev so opravljene naloge postavitve baze podatkov za NUSZ,  
izdelava in vnos katastrov javnih površin in javne razsvetljave v geografski informacijski 
sistem.  
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
07086 Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska postavka: 85.500 EUR; Realizacija: 80,7% 
Priprava manjkajoče gradbene in izvedbene dokumentacije za  gradnjo po projektu 
»Varovanje izvira Mrzlek«, dokumentacija za vodovod Livešče, za vodovod Šmihel – Na 
Hribu, vodovod Čuklja-Dornberk.. 
 
07090 Prestavitev vodovoda suhi zadrževalnik  Pikol 
Višina sredstev: 165.000 eur, Realizacija 20.225,95 eur 
Izgradnja komunalnih objektov na suhem zadrževalniku je skupna investicija, ki jo izvajata 
MOPE  in Mestna občina Nova Gorica. Zaradi zamude pri izpeljavi postopka za oddajo del 
na MOP se je gradnja pričela šele v novembru 2010, čeprav je bil predviden pričetek v aprilu 
2010, preostali del se izvede v naslednjem letu. 
 
07094 Vodovod v Dornberku 
Proračunska postavka: 50.000 EUR. Realizacija :0 % 
 Sredstva, ki so bila  namenjena za nujne rekonstrukcije vodovoda ob izgradnji kanalizacije 
Prešernova. Ker je rekonstrukcija vodovoda na Prešernovi del »Projekta Mrzlek«  in je 
potekala sočasno z gradnjo kanalizacije, do dodatnih stroškov ni prišlo.. 
 
07097 Vodovod v Prvačini. 
Proračunska postavka: 16.000 EUR; Realizacija: 99,7% 
Obnova in dogradnja vodovoda  od  Prvačina št.19 do št.36  
 
07104 Vodovod v Čepovanu 
Proračunska postavka: 50.000 EUR; Realizacija: 99,7% 
Sredstva so bila porabljena za najosnovnejše posege, ki so omogočili priključitev 
distribucijskega omrežja pitne vode Čepovana preko čistilne naprave ( odločba sanitarne 
inšpekcije – izvršba).  
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07151 Zaščita Vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo TB in Vipavske 
doline 
Proračunska postavka: 5.900.000 EUR; Realizacija: 94,1% 
Plan leta 2010 je v celoti dosežen. Gradnja(»Mrzlek«) v Mestni občini Nova Gorica je 
razdeljena v dva sklopa. Celotna  pogodbena vrednost sklopa 1., ki zajema izgradnjo 30 km 
vodovoda ( 15 km je novogradnja, 15 km je rekonstrukcija) , izgradnjo kanalizacijskega 
zbiralnika na vodovarstvenem območju Grgarja in izgradnjo oz. rekonstrukcijo 6. vodohranov 
in črpališč je slabih 14.000.000 €.   Sicer je sklop 1. sestavljen iz 60 gradbišč. Gradnja 
napreduje v skladu s terminskim planom, realizacija celotnega projekta pa se preveša v 
zadnjo tretjino . Uporabna dovoljenja so izdana za objekte na liniji Nova Gorica ( Bevkovo), 
Damber II., Damber III.(Jerebica), Ravnica.  Voda pa je pritekla tudi že do Zagorja in 
Grgarja. Zaključujemo dela na vodovodu in kanalizaciji v Grgarju, zaključen je odsek 
vodovoda Slatna – Bitež , začenjamo z gradnjo vodohrana Bitež. Zgrajeni so: del vodovoda 
do Zabrda in Grgarskih Raven, kot tudi del proti Dragovici oziroma proti Batam, povezovalni 
vodovoda Bate – Banjšice. 
V Vipavski Dolini  je trenutno v gradnji vodovod skozi Dornberk. Odsek proti Gradišču je 
dokončan do vodohrana na Gradišču, zaključuje se odsek Gradišče – Renški Podkraj. 
Zaključujemo gradnjo vodohrana  Panovec ( 2000 m3)  in nadaljujemo z rekonstrukcijo 
povezovalnega vodovoda proti Rožni Dolini in proti Italiji ( čez predor Panovec). 
 
 
Vrednost sklopa 2., ki zajema posodobitev vodarne Mrzlek pa je 1.055.036 €. Dela na 
vodarni so bila izvedena že v leto 2009. V polni funkciji so postrojenja, ki smo jih vgradili v 
črpališče .  Zamenjane so bile vodne črpalke, v "novi" vodarni  so bile zamenjane lopute 
filtrov in motorni pogoni, nameščeni ozonatorji,  izvedeno je bilo krmiljenje in električne 
povezave, zamenjani dotrajani cevovodi v stari vodarni. Vsi novo vgrajeni sistemi so v 
obratovanju. 
 
07155 Vodovod Šmihel 
Proračunska postavka: 42.298 EUR; Realizacija: 70,5 % 
Zgrajen je bil povezovalni vodovod Šmihel št. 23.  
  
07160 Vodovod v Novi Gorici - center, Gortanova 
Proračunska postavka: 70.000 EUR; Realizacija: 0 % 
Rekonstrukcija vodovoda Gortanova – Tolminskih puntarjev je bila zaradi usklajevanja 
s potekom rekonstrukcije vodovoda »Mrzlek«  reprogramirana.  
 
07166 Vodovod Voglarji- Sedovec 
Proračunska postavka: 190.000 EUR; Realizacija: 51,3 % 
Realizirana je izgradnja vodovoda do Podgozda ( vključno razvod v naselju ). Ker gradbena 
dokumentacija za vodovod do Sedovca še ni bila  zaključena je izgradnja tega odseka 
premaknjena v leto 2011. 
 
07166 Vodovod Bonetovšče - Fajdigovšče 
Proračunska postavka: 340.000 EUR; Realizacija: 100 % 
Realizirana je izgradnja sekundarnega omrežja namenjenega oskrbi prebivalcev s pitno 
vodo ter požarni varnosti. Zgrajeno je cca 1300 m vodovoda in črpališče. Izgradnja je 
omogočila priklop 53 gospodinjstev na pitno vodo. 
 
07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska postavka: 780.000 EUR; Realizacija: 26,7 % 
Realizirana je rekonstrukcija vodovoda Pod Vinogradi, rekonstrukcija vodovoda Jožeta 
Mihevca, rekonstrukcija vodovoda od Strme Poti do Tavčar, rekonstrukcija vodovoda v 
Čepovanu ( delno). 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju 
pogrebnih svečanosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot 
tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori, ki obsega: 
 -zagotoviti primeren standard izvajanja pogrebne svečanosti, 
- razširitev žarnega pokopališča, 
- zaključitev glavnega objekta s poslovilnimi vežicami, 
- izgradnja kostnice, 
- ureditev novih grobnih polj s spremljajočo infrastrukturo, 
- ureditev nove servisne poti s parkirišči – krožna pot, 
- ureditev druge faze dostopne pešpoti in  
-ureditev avtobusnega postajališča in obračališča za mestni promet. Cilj rednega 
vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov pa je zadržati primeren standard pokopališč, 
zavarovanje poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti.  
 
07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Proračunska postavka se je z rebalansom zmanjšala iz 100.000 EUR na 81.000 EUR. 
Sredstva so bila prerazporejena za nujna dela na ostalih proračunskih postavkah.  
Mestno pokopališče v Stari Gori je zasnovano  kot park, ki ga je potrebno temu primerno 
redno vzdrževati. Vzdrževati pa je potrebno tudi grobna polja, kompleks žarnih grobov in 
poslovilne objekte in vso ostalo infrastrukturo. Zagotavljamo praznično dežurstvo in plačilo 
stroškov (zavarovanje,voda, elektrika, pobiranje najemnin…). V okviru rednega vzdrževanja 
je nujno izvesti tudi zamenjavo dotrajane pergole ob vežicah glavnega objekta. Z zmanjšano 
intenzivnostjo smo prihranili sredstva in postavko realizirali v celoti. Nekatera dela, ki so bila 
predvidena za izvedbo v letu 2010, pa bomo prednostno izvedli v letu 2011.  
 
07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori  
Proračunska postavka: 15.000 EUR. Realizacija: 76,9%. 
V okviru te proračunske postavke so bili izdelani načrti PGD za širitev žarnega pokopališča 
na osrednjem mestnem pokopališču v Stari Gori. Postavka je bila realizirana v celoti. 
 
07109 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunsko postavko smo z rebalansom zmanjšali iz 190.000 EUR na 165.000 EUR. 
Sredstva smo prerazporedili za izvedbo nujnih del na ostalih proračunskih postavkah. 
 V okviru proračunske postavke smo izvedli naslednja dela: 

• Izvajali smo zaključna dela na poslovilnem objektu v Šempasu, uredili potrebno 
spremembo gradbenega dovoljenja in smo v fazi priprave ostale dokumentacije za 
tehnični pregled objekta. 

• Podobno velja tudi za poslovilni objekt Prvačini. 
•  V Vitovljah smo na poslovilnem objektu nadaljevali z izvajanjem gradbeno obrtniških 

in instalacijskih  del. Zaključujejo se dela   zunanje ureditve. Do konca aprila 
pričakujemo uporabno dovoljenje. 

Realizacija: je bila 93,9% saj izvajalec zaradi vremenskih razmer in zgodnje zime ni uspel 
pravočasno opraviti pogodbenih del. 
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
Namen izvajanja nalog v okviru te postavke je doseči primeren standard urbanega okolja. 
Sprejet je  odlok o koncesiji za  urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne 
občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava. Prav tako tudi pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.   
 
Urejanje in čiščenje javnih površin  poteka v skladu s skupno dogovorjenimi programi med 
naročnikom in izvajalce,m v skladu s sklenjenimi pogodbami o izvajanju del.  



 38
 

 
S 1. 1. 2011 pa se dela izvajajo  po pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. Naloge 
izvajata koncesionarja: 

• Komunala d.d. Nova Gorica za območje  mesta Nova Gorica in 
• Želva d.o.o. Ljubljana za območje Solkana , Kromberka, Rožne Doline in Solkana in 

Pristave. 
 
07110 Vzdrževanje zelenic, parkov in nasadov 
Proračunsko postavka: 320.000 EUR. Realizacija je 100%. 
Sredstva smo porabili za vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, 
obrezovanje živih mej, drevnin, okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, zalivanje 
zelenic, korit in nasadov in odstranitev suhih dreves). 
07111 Ureditev parka Rafut 
Proračunsko postavko smo prerazporeditvijo povečali iz  4.000 EUR na 6.500,00EUR.  
Izvajali smo redno vzdrževanje parka Rafut (košnja zelenic, obrezovanje dreves in čiščenje 
podrasti…). Žal je zadnji račun  prispel prepozno za plačilo iz proračuna 2010 iz česar sledi  
realizacija 53,9%. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati zgled mesta in naselij v času 
prazničnih dni. 
Naš cilj je postopna nabava novih okraskov, saj je večina obstoječe opreme last HIT-a, ki je 
dotrajana, nabava novih nadomestnih in dodatnih  zastav in drogov. 
 
07113 Praznično urejanje naselij 
Z rebalansom smo zmanjšali proračunsko postavko iz 50.000 EUR na 41.500 EUR. 
Sredstva smo prerazporedili za nujna dela na ostalih proračunskih postavkah. Izvedli smo 
Božično-novoletno okrasitev mesta 2009I2010 z montažo obstoječe okrasne opreme in 
nabavo nove. Stroški so poravnani  iz proračuna 2010 in predstavljajo glavni del postavke. 
Nabavljene so bile nadomestne zastave, redno  je bilo izvajano tudi praznično  izobešanje 
zastav. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Namen izvajanja nalog v okviru te postavke je doseči primeren standard urbanega okolja. 
Sprejet je  odlok o koncesiji za  urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne 
občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava. Prav tako tudi Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.   
 
Urejanje in čiščenje javnih površin  poteka v skladu s skupno dogovorjenimi programi med 
naročnikom in izvajalcem, v skladu s sklenjenimi pogodbami o izvajanju del.  
 
S 1. 1. 2011 pa se dela izvajajo  po Pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. Naloge 
izvajata koncesionarja: 

• Komunala d.d. Nova Gorica za območje  mesta Nova Gorica in 
• Želva d.o.o. Ljubljana za območje Solkana , Kromberka, Rožne Doline in Solkana in 

Pristave. 
 
07114 Splošna komunalna dejavnost 
Z rebalansom  smo povečali postavko iz 295.000 EUR na 306.000 EUR. 
Realizacija 98,3%. 
Sredstva smo porabili za redno pometanje javnih prometnih površin: cestišč, pločnikov, 
parkirnih površin, trgov, … v Novi Gorici, Solkanu, Kromberku in Rožni Dolini.  
Intenzivnost pometanja javnih površin je odvisna od kategorije javne površine. Pogostost je 
intenzivnejša v centru mesta, kjer je izvajalec pometal tedensko, enkrat do dvakrat mesečno 
pa je izvajal pometanje  po ulicah izven centra mesta. Pogostost pometanja je bila 
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prilagojena  tudi letnemu času in vremenskim razmeram. V okviru te proračunske postavke 
je bilo plačano vzdrževanje fontan, popravilo komunalne opreme, plačani stroški za el. 
energijo ter vodarino za potrebe fontan in namakanj nasadov. 
07115 Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 
Postavko smo z rebalansom  povečali iz 15.000 EUR na 17.500 EUR.  
Nabava in montaža varnostnih količkov, košev za odpadke,  parkovnih klopi in nadomestnih 
delov parkovnih klopi na odprtih  javnih površinah  v Novi Gorici. 
 
07116 Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in parkirnih hiš 
Postavko: 85.000 EUR.   
Sredstva smo porabili za vzdrževanje in dežurstvo v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v 
Novi Gorici, vzdrževanje razsvetljave in čiščenje površin garažnih  hiš, vzdrževanje 
signalizacije in redno servisiranje gasilnih aparatov v garažnih hišah… ter izvajanje 
vzdrževanja in dežurstva na tržnici v Novi Gorici.  
 
07117 Hortikulturna ureditev mesta 
Proračunsko  postavka smo z rebalansom povečali iz 43.000 EUR na 83.000 EUR. 
Realizacija: 96,1%.  
V okviru hortikulturne ureditve mesta smo nadaljevali z  zasaditvijo vrtnic  in  nadomestnih 
dreves. Zasadili smo krožišče pri Qlandiji, krožišče med Vojkovo in Kromberško ter izvedli 
pripravljalna dela za zasaditev krožišča pri nebotičniku v Novi Gorici. Izvedli smo tudi poseke 
poškodovanih dreves po neurju in dreves po odobritvi hortikulturne komisije. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
 
07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring,  nove izmere in dograditev komunalne 
infrastrukture) 
Višina sredstev: 154.000 eur, Realizacija 101.351,57 eur 
Zaradi zamika izvedbe del, so se delno izvedla tudi dela po sklenjenih pogodbah za 
inženiring in strokovni nadzor investicij Majske poljane ter dela za opremljanje s komunalno 
infrastrukturo. 
 
07120   Programi opremljanja 
Višina sredstev: 76.000 eur, Realizacija 11.757,70 eur 
Izdelani so bili programi opremljanja na območjih, ki se urejajo z OPPN in sicer območje 
Bonetovšče-Fajdigovšče. Niso se izdelali predvideni programi opremljanja za Kotalkališče 
(zamik zaradi predvidene umestitve OPPN Park znanja), Majske poljane Sever in Jug( 
zaradi nepopolnih in nedostavljenih podatkov s strani investitorjev), Ob Gasilkem domu 
(zaradi premika podaljška Lavričeve) in kanalizacija Prvačna, ki naj bi se izdelali v letu 2011. 
 
07121 Projektna dokumentacija (študije in idejne zasnove komunalne infrastrukture) 
Višina sredstev: 38.000 eur,  Realizacija 26.136,00 eur 
Izdelana je bila IDZ dokumentacija za podaljšek Lavričeve kot osnova za izdelavo programa 
opremljanja.   
 
16069002 Nakup zemljišč 
 
07122 Nakup zemljišč in stavb 
Višina sredstev: 260.000 eur, Realizacija 130.761,39 eur 
V letu 2010 smo uspeli pridobiti nekatera zemljišča, ki so bila predmet Letnega plana 
pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2010. 
Niso bila pridobljena zemljišča potrebna za izgradnjo Vodovodne ceste. 
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Iz Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 
2010 so bila pridobljena naslednja zemljišča: 

1. Pod zap. št.  1 – parc.št. 5095/2, parc.št. 5100/2, parc.št. 5111/4, parc.št. 5102/2, 
parc.št. 5104/3, parc.št. 5195/42,parc.št. 5099/2 in parc.št. 5097/5 vse k.o. Šmihel. 
Zemljišča predstavljajo v naravi cesto.  

2. Pod zap. št.  2 – parc.št. 2939/9 k.o. Bate. Zemljišče je v naravi cesta. 
3. Pod zap.št. 6 – parc.št. 1422/1 k.o. Nova Gorica. Zemljišče je bilo odkupljeno za 

potrebe ureditve javnega parkirišča. 
4. Pod zap.št. 8 – parc.št. 2075/3, parc.št. 2074/4 in parc.št. 2075/4 vse tri k.o. Branik. 

Zemljišča so bila namenjena razširitvi ceste.  
 
Med letom so bila na podlagi dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 
Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 pridobljena naslednja zemljišča:  

1. Parc.št. 5459/2 k.o. Dornberk 
2. Parc.št. 1304/1 k.o. Trnovo 
3. Parc.št. 59/3 k.o. Trnovo 
4. Parc.št. 1920/10 k.o. Osek  
5. Parc.št. 707/1 k.o. Dornberk 
6. Parc.št. 2391/4 k.o. Čepovan 

 
Vsa zemljišča v naravi predstavljajo cesto oz. so se odkupila za namen razširitve cest. 
 
Razpolaganje s stvarnim premoženjem v letu 2010 
 
Iz Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2010 so bila prodana naslednja zemljišča: 

1. Pod zap. št. 5 – parc.št. 667/1 k.o. Dornberk 
2. Pod zap. št. 6 – parc.št. 1059/25, parc.št. 2059/23 in parc.št. 1059/17 vse tri k.o. 

Kromberk. 
3. Pod zap. št. 7 – parc.št. 3405 k.o. Solkan  

 
Med letom so bila na podlagi dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem  Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 prodana naslednja zemljišča: 

1. Parc.št. 423/16 k.o. Rožna Dolina 
2. Parc.št. 7964/1 k.o. Dornberk 
3. Parc.št. 7682/6 k.o. Dornberk 
4. Parc.št. 7682/5 k.o. Dornberk 
5. Parc.št. 2021/2 in parc.št. 2021/3 obe k.o. Banjšice 
6. Parc.št. 105/5 k.o. Dornberk 
7. Parc.št. 7696/1 k.o. Dornberk 
8. Parc.št. 1067/6 k.o. Trnovo 
9. Parc.št. 3322/2 k.o. Solkan 
10. Parc.št. 2935/20 k.o. Bate 
11. Parc.št. 375/7 k.o. Solkan 
12. Parc.št. 2341/11 k.o. Čepovan 

 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1804 Podpora posebnim skupinam  
18049001 Programi veteranskih organizacij 
 
07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Proračunska postavka: 20.000 EUR; Realizacija: 88,8% 
V okviru te proračunske postavke smo izvedli redna vzdrževalna dela na grobiščih, 
spomenikih in spominskih obeležjih  po KS in spominskem parku NOB na Trnovem. 
Izvedena so bila obnovitvena črkoslikarska dela. Asfaltacija pri spomeniku NOB na 



 41
 

Gradišču, hortikulturna ureditev ob spomeniku NOB v Kromberku in popravilo  
poškodovanega kamnitega portala v parku v Solkanu.   
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 
07125 Subvencije za prevoz pitne vode 
Proračunska postavka: 20.000 EUR;  
MONG v proračunu zagotavlja sredstva za prevoz pitne vode gospodinjstvom v času sušnih 
obdobij v skladu z pravilnikom o subvencioniranju prevoza pitne vode. Prevoz pitne vode 
izvajajo gasilske enote: Nova Gorica, Dornberk in Čepovan. Največ prevozov opravi enota v 
Novi Gorici, sledi mu Čepovan. Le izjemoma opravi kakšen prevoz tudi enota v Dornberku, 
saj je tam območje s pretežno urejenim vodovodom. 
Realizacija 42,6% je pokazatelj intenzivnih padavin v letu 2010, ko ni bilo daljših sušnih 
obdobij in prevozi niso bili tako intenzivni kot v preteklih letih. 
 
 
08 - OKOLJE IN PROSTOR 
 
Glavni program: 0402 Informatizacija uprave 
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura 
Proračunska postavka: 08.001 Vzdrževanje in nadgradnja PISO 
V delu vsebine postavke, ki služi oddelku, je bila plačana storitev rednega vzdrževanja 
prostorskega informacijskega sistema Mestne občine Nova Gorica na spletnih straneh. 
Porabljena so bila sredstva v načrtovanem obsegu. 
 
Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
Zasledovan je bil cilji programa, izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega 
življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega 
okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
Proračunska postavka: 08.002 Evropski okoljski projekti 
V letu 2010 je bil odobren projekt ADRIA A – strateški projekt v okviru programa CILJ 3, kjer 
Mestna občina Nova Gorica  sodeluje kot projektni partner.  Izvajanje projekta se je začelo v 
drugi polovici leta 2010. V juliju mesecu smo organizirali 1. sestanek slovenskih partnerjev, 
ki sodelujemo v tem projektu in zato porabili manjši znesek sredstev. 
 
Proračunska postavka: 08.003 Program varstva okolja 
Kataster onesnaževalcev zraka v Mestni občini Nova Gorica je bil dokončan konec leta 2010 
zaradi dopolnjevanja in priprave ustreznih podatkov o evidencah kurilnih naprav v 
gospodinjstvih.   
 
Proračunska postavka: 08.004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Tradicionalna vsakoletna akcija Evropski teden mobilnosti je bila izvedena s sodelovanjem 
vrste zavodov, šol, društev in zunanjih akterjev. Akcijo na nacionalnem nivoju podpira 
Ministrstvo za okolje in prostor ter nudi komunikacijsko podporo, izvedbo dejavnosti pa 
zagotavlja proračunska postavka. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.  
 
Proračunska postavka: 08.005 Ekološka merilna postaja 
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne 
mreže. MONG vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov na spletni strani 
MONG. Sredstva iz letošnje postavke smo namenili tudi  za tehnološko prenovo aplikacije in 
izdelavo modela za napovedovanje troposferskega ozona za tri dni vnaprej za območje 
Nove Gorice. Postavka je bila izkoriščena v celoti.  
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Proračunska postavka: 08.014 Sonaravni razvoj okolja 
V okviru ter postavke smo izvedli meritve črnega ogljika z merilnikom Aethalometer na 
lokaciji v Novi Gorici.  
 
Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Uresničen je bil cilj programa, omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem 
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov 
in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. 
Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Dosežen je bil cilj podprograma, vzpostavitev in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov. 
Proračunska postavka: 08.006 Uskladitve državnih katastrov in evidence zemljišč 
Proračunska postavka ni bila izkoriščena v načrtovani višini, saj do potrebe usklajevanja 
državnih katastrov in evidence zemljišč v proračunskem obdobju ni prišlo. 
 
Podprogram: 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
Proračunska postavka: 08.007 Nadzor nad kvaliteto voda in tal 
V okviru postavke je bil izveden občinski monitoring površinskih vod v  predvidenem 
vsakoletnem obsegu, ter analize pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki še niso v upravljanju 
javne službe. 
 
Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje 
Dosežen je bil namen in cilj podprograma, zagotavljanje vzdržnega prostorskega 
razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun 
uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev 
urejanja prostora in varstva okolja. 
Proračunska postavka: 08.008 Strateški prostorski akti 
Namen in cilj postavke je bil dosežen, saj priprava strateških prostorskih aktov določa 
usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za 
vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Izvedena je bila javna obravnava 
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta s poročilom o vplivih plana na okolje, 
izdelani so bili še urbanistični načrti vseh večjih naselij v občini. Postavka je bila zaradi 
upočasnjenega delovanja ministrstev v postopku usklajevanja gradiv izkoriščena le v 
pretežnem delu načrtovanega obsega. 
 
Proračunska postavka: 08.009 Izvedbeni prostorski akti 
Namen postavke, da se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine podrobneje 
načrtujejo posamezne prostorske ureditve, je bil uresničen. Dosežen je bil tudi cilj postavke, 
da se z izvedbenimi prostorskimi akti določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, 
lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi. V sprejem sta 
bila mestnemu svetu posredovana občinska podrobna prostorska načrta Bonetovšče-
Fajdigovšče in ZBDVs, v obravnavo sta bila mestnemu svetu predložena dopolnjena osnutka 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov Center za ravnanje z odpadki in Cesta na 
Bonetovšče. Izdelano je bilo poročilo o vplivih na okolje za občinski podrobni prostorski načrt 
Ronket, izdelana je bila naravovarstvena krajinska presoja za občinski podrobni prostorski 
načrt Kamnolom SIA v Solkanu, izdelan je bil osnutek podrobnega prostorskega načrta 
Kanalizacija FK2 Dornberk, izdelana je bila strokovna rešitev za podrobni prostorski načrt 
Solkan staro jedro. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu. 
 
Proračunska postavka: 08.010 Delavnice, natečaji in evropski programi 
Dosežen je bil namen in cilj postavke, pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za 
odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor. V sodelovanju z 
oddelkom za gospodarstvo je bila izvedena odmevna delavnica na temo kreativne 
ekonomije. Postavka je bila izkoriščena v celoti. 
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09 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ 
 
 
PRAVNE PODLAGE 
Pravne podlage za delo ter financiranje nalog in programov v okviru Oddelka za 
gospodarstvo 
so: 

1. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008); 
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list 

RS, št. 114/2007) 
3. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008) 
4. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/2008, 34/2008) 
5. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 
6. Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh 
in pomočeh po  pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04), 

- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04), 

- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) 

7. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) 
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 

70/2007, 99/2008), 
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06), 
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, 

št. 103/06, 14/2007), 
- Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 

2007-2013 (Uradni list RS, št. 23/06), 
- Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi 

problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), 
- Navodilo o prednostnih območij dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 

regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01), 
8. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/2008) 
9. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list RS, št. 10/93, 68/95, 1/96, 

23/96, 91/07, 77/08) 
10. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni lis RS, št. 55/03-UPB1) 

- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04, 
98/06), 

11. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 67/02 115/06, 110/07) 
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list 

RS, št 88/05, 56/07), 
- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00, 56/06), 
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 

20/05, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07). 
12. Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-UPB2) 

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 
78/04) 

13. Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-UPB2) 
- Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 
107/00, 30/06, 93/07) 

14. Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne 

objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj 
prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93, 57/93, 110/02) 
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15. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) 
- Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (132/06, 23/07) 

16. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07) 
17. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-

UBP1) 
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 

33/05, 81/06, 68/08) 
18. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS 114/05-UPB1, 90/07, 

102/07) 
- Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna 

višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 109/03, 77/04, 97/07), 

- Pravilnik o vsebini in  obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za  
odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 112/03, 5/04, 34/04, 
18/05), 

19. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07) 
20. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03-UPB1, 132/04) 

- Pravilnik (Uradni list RS, št. 50/02, 100/02), 
- Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij, za potrebe posebnih iger 

na srečo (Uradni list RS, št. 67/95, 21/97, 68/99, 91/01, 54/02, 11/02) 
21. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 

107/06-UPB1) 
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 

5/07, 85/08), 
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06, 95/07). 

 
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
 
V okviru veljavnih predpisov, sprejetih izhodišč in  pristojnosti lokalne skupnosti smo pri 
pripravi proračuna za leto 2009  sledili naslednjim  usmeritvam , ciljem in prioritetam po   
področjih: 
 
Podjetništvo: 
 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica na področju razvoja podjetništva je ustvariti 
okolje, ki bo spodbujalo nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij, stimuliralo inovativnost 
in podjetniška vlaganja v tehnološki razvoj ter ustvarilo pogoje za nove zaposlitve. Glede na 
navedeno so temeljni strateški ciliji naslednji: 
             
• ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest  
• povečanje števila malih in srednjih podjetij; 
• v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih; 
• pospeševanje  podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti 
• dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj zaposlenih  v podjetjih; 
•  ustvarjanje novih tehnoloških podjetij –članov Primorskega tehnološkega parka, 
• spodbujanje strokovnih srečanj, konferenc in seminarjev 
• razvita javna  infrastruktura za podjetniški razvoj 
• omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje 
 
Kazalci oziroma način spremljanja ciljev  
 

• Povečanje deleža novih delovnih mest 
• Povečanje števila malih in srednjih podjetij 
• Izboljšanje infrastrukture in prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja 
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• Povečanje deleža novih tehnoloških podjetij 
• Rast začetnih in diverzificiranjih investicij v malih in srednjih podjetjih 
• Povečanje deleža inovacij      
• Razvito podporno okolje za gospodarski  razvoj   

 
 
Ukrepi za uresničitev navedenih ciljev : 

• Priprava izvedbene dokumentacije in izgradnja poslovnih con 
• Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih, katerih končni koristniki so 

gospodarski subjekti 
• Promocija gospodarstva občine 
• Organizacija srečanj gospodarstvenikov v občinskih , regionalnih, nacionalnih in 

mednarodnih okvirih 
• Sodelovanje in sofinanciranje podpornih institucij za razvoj gospodarstva 

 
Mestna občina Nova Gorica je v proračunu za leto 2009 predvidela  izvedbo  ukrepov  za 
spodbujanje podjetništva za potrebe podjetnikov tudi z neposrednimi finančnimi spodbudami 
za naslednje namene: 
 

• zaposlitev  oseb, ki še niso bile zaposlene ali  so ostale brez zaposlitve, 
• udeležbo podjetij na sejmih in razstavah, 
• sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 

 
Turizem: 
 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica na področju  turizma  je ustvariti dobro 
organizirano  turistično ponudbo, ki je usklajena z okoljem in vzpostavitev spodbudnega 
okolja za učinkovitejši razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 Glede na navedeno so temeljni  ciliji naslednji: 
           

• zagotoviti najustreznejši način organiziranosti vseh turističnih ponudnikov v  občini 
• spodbujanje razvoja turistične dejavnosti tudi na podeželju 
• usklajena informacijska turistična dejavnost 
• razvoj skupne turistične infrastrukture  
• urejena turistična signalizacija 
• promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini 
• uspešno čezmejno in mednarodno sodelovanje na področju razvoja turizma 
• ustvarjati spodbudno okolje za kapitalska  vlaganja v razvoj turističnih dejavnosti 
• spodbujanje društvene dejavnosti in njihovih zvez  

  
 Kazalci oziroma način spremljanja ciljev:  
 

• Povečanje deleža s turizmom povezanih dejavnosti na podeželju,  
• Povečanje nočitvenih kapacitet, 
• Povečanje števila turistov in nočitev,  
• izboljšanje skupne turistične infrastrukture  prostorskih pogojev za razvoj novih 

turističnih dejavnosti, 
• Povečanje deleža novih turističnih produktov, 
• Realizirani projekti čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 
• Nove investicije v razvoj turizma v občini, 
• Delež dodeljenih spodbud in brezobrestnih posojil za realizacijo investicij v razvoj 

turistične dejavnosti.              
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Ukrepi za uresničitev navedenih ciljev : 
 

• Priprava in realizacija skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov 
• Priprava izvedbene dokumentacije in izgradnja skupne turistične infrastrukture 
• Urejanje turistične signalizacije 
• Sofinanciranje društvene dejavnosti preko razpisov 
• Sofinanciranje in izdaja ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične 

dejavnosti 
• Priprava celovite turistične ponudbe in organizacija lokalnega turističnega vodenja 
• Priprave promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti 
• Sofinanciranje delovanja   turistično informacijskega centra in informacijskih točk 
• Sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj 

 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2009 predvidela  ukrepe za spodbujanje turizma tudi 
neposredno  s finančnimi spodbudami  za  potrebe podjetnikov, ki vlagajo v razvoj turistične 
dejavnosti in sicer  za naslednje namene: 
 

• zaposlitev  oseb, ki še niso bile zaposlene ali  so ostale brez zaposlitve 
• materialne in nematerialne investicije (zemljišča, zgradbe, 
• oprema, nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje); 
• pripravo programov povezovanja podjetij; 
• prvo udeležbo podjetij na sejmih in razstavah; 
• usposabljanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih 
• prijave podjetij  na mednarodne in državne razpise 
 
 

Kmetijstvo 
  
V okviru veljavnih predpisov, sprejetih izhodišč in pristojnosti lokalne skupnosti so usmeritve 
Mestne občine Nova Gorica na področju pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva 
celovit in trajnosten razvoj podeželja ob ohranjanju poseljenosti, dvigu njegove 
konkurenčnosti, ekonomske moči in kakovosti življenja. Iz navedenega so  razvojni cilji 
naslednji: 

 ohranitev poseljenosti podeželja, kulturne krajine, kmetijskih zemljišč in gozdov; 
 zagotavljanje dodatnega zaslužka z razvojem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti 

na kmetijah; 
 razvita javna infrastruktura za razvoj; 
 pospeševanje trženja produktov s kmetij in drugih subjektov podeželja; 
 dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj; 
 povečanje površin posameznih kmetijskih gospodarstev. 

 
Kazalci oziroma način spremljanja ciljev so naslednji: 

• povečanje deleža delovnih mest v obrti, turizmu in kmetijstvu na podeželju ter 
povečanje dohodka iz teh dejavnosti na podeželju; 

• povečanje velikostne strukture kmetij; 
• izboljšanje izobrazbene strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev; 
• povečanje števila GVŽ na kmetijo; 
• povečanje deleža čistih kmetij; 
• povečanje deleža kmetij z dopolnilno dejavnostjo na podeželju in povečanje deleža 

zaposlenih v dopolnilni dejavnosti ter rast dohodka iz dopolnilnih dejavnosti; 
• izboljšanje infrastrukture na podeželju za potrebe turizma in drugih dejavnosti; 
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• povečanje interesa za združevanje kmetov v obliki grozdov, zadrug, krožkov, 
skupnosti, združenj ali drugih oblikah in povečanje aktivnosti ter konkurenčnosti 
obstoječih. 

 
Mestna občina Nova Gorica je predvidela  ukrepe kmetijske strukturne politike za specifične 
potrebe lokalnega kmetijstva tudi z direktnimi finančnimi spodbudami za naslednje ukrepe: 

 naložbe v kmetijska gospodarstva 
 varstvo tradicionalne krajine in stavb 
 pomoč za skupine proizvajalcev 
 pomoč za plačilo premij 
 pomoč za ponovno delitev zemljišč 
 pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov 
 zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 
 pomoč pri operativnih stroških transporta iz odročnih krajev. 

 
Prioriteta ukrepov se določa z javnim razpisom. 
 
REALIZACIJA NALOG IN PROGRAMOV 
 
V področju gospodarstva so bila v letu 2010  za izvedbo planiranih nalog in programov 
izkoriščena planirana sredstva v višini 97, 9%. Realizacija ciljev na opisanih področjih je 
razvidna iz obrazložitve posameznih postavk celotnega področja.    
 
 
Področje 03 :   zunanja politika in mednarodna pomoč 

 
Program 0302 : Mednarodno sodelovanje in udeležba  

 
Podprogram 03029001:  Članarine mednarodnim organizacijam 

 
Proračunska postavka 09 001: Slovensko raziskovalno gospodarsko združenje Bruselj 

 
Namen porabe:  Mestna občina Nova Gorica je pridruženi član Slovenskega raziskovalnega 
združenja iz Bruslja. Storitve SGRZ za plačano članarino so informacijske storitve, 
svetovanje in raziskovalno-analitične storitve, lobiranje in zastopanje interesov MONG v 
institucijah EU, izobraževanje in publicistične storitve ter promocijska dejavnosti in logistična 
podpora. SGRZ v sodelovanju z MONG ter Službo vlade za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko organizira tradicionalni poslovni dogodek Evropski regionalni gospodarski 
forum. V letu 2010 smo organizirali že šesti Evropski regionalni gospodarski forum, ki se ga 
je udeležilo preko 258 ljudi iz 28 različnih držav. Medijsko odmeven dogodek je med drugim 
omogočil vrsto dvostranskih srečanj ter spoznanje dobrih praks iz drugi držav EU. Članarino 
v združenju SGRZ smo zaradi slabih gospodarskih razmer soglasno zmanjšali.  

 
Področje 04 : Skupne administrativne službe in splošne javne storitve   

 
Program 0403 :Druge administrativne službe in splošne javne storitve 

 
Podprogram 04039002 : Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
Proračunska postavka 09002:  Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in  
prvenstev 
Namen porabe:  V letu 2010 smo organizirali vrsto zanimivih prireditev. Mestna občina je 
prevzela organizacijo silvestrovanja na prostem. Organizirali smo dogajanje na dveh 
prireditvenih prostorih. Prireditev na Kidričevi ulici je potekala v pokritem šotoru, kar se je 
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izkazalo za zelo sprejemljivo za obiskovalce.   Maja smo v sodelovanju z Goriškim muzejem 
postavili tradicionalni mlaj pred občinsko stavbo.                                                                           

  
Področje 10: Trg dela in delovni pogoji 
 
Program 0403 : Aktivna politika zaposlovanja 
 
Podprogram 04039002 : Povečanje zaposljivosti   
 
Proračunska postavka 09004: Prispevek za izvajanje programa javnih del  
Namen porabe: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb. 
 
V letu 2010 je Zavod za zaposlovanje RS, enota Nova Gorica, odobril v razpisanem 
programu javnih del 29 zaposlitev brezposelnih oseb v 17 inštitucijah in društvih, ki delujejo 
na področju socialnega varstva in izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica. Med njimi so 
vsa invalidska društva, oba domova upokojencev ter druge inštitucije, ki delujejo z invalidi, z 
mladimi, z zasvojenimi in ljudmi z duševnimi težavami. Za dve brezposelni osebi, pa je 
MONG zagotovila 100% financiranje.  
Deleži sofinanciranja MONG je bil za brezposelne osebe 60 % oziroma 28%.  

 
Področje 11. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 
Program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 
Proračunska postavka 09005: Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 
kmetijstva 
Namen porabe: Sredstva so bila porabljena za dodeljevanje finančnih spodbud na področju 
kmetijstva za ukrepe določene v pravilniku, ki so jih potrdili Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano,  Ministrstvo za finance in Mestni svet mestne občine Nova Gorica. 
Prioriteta ukrepov je bila določena z javnim razpisom. 
Sredstva so bila v celoti porabljena preko javnega razpisa za finančne spodbude za razvoj 
kmetijstva in podeželja za ukrepe, ki se financirajo po pravilu »skupinskih izjem« in po 
pravilu »de minimis«. Finančno pomoč smo v obliki državnih pomoči dodelili 49 
upravičencem za uresničitev usmeritev ciljev razvoja kmetijstva in podeželja.    
 
Podprogram 11029002 : Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
Proračunska postavka 09006:  Priprava projektov za razvoj podeželja 
Namen porabe: Sredstva so namenjena pripravi projektov s področja podeželja in kmetijstva, 
ki so navedeni v Programu razvoja podeželja in kmetijstva, ki ga je sprejel Mestni svet.  
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja LAS-a za razvoj, ki pokriva hriboviti 
del občine in LAS-a jugozahodnega dela severne Primorske, ki pokriva nižinski del občine in 
izvedbo skupnih projektov občin članic LAS za razvoj. Sredstva so bila porabljena tudi za 
manjše projekte s področja podeželja, cenitve kmetijskih zemljišč, gozdov in lesa ter 
davčnim obveznostim za zemljišča v lasti občine. 
 
Proračunska postavka 09007: Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Namen porabe: postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov društev za 
razvoj podeželja za upravičene stroške, ki so navedeni v Odloku o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Goirca in jih bodo izvajale 
neprofitne organizacije in interesna združenja. Sofinanciranje je namenjeno promociji 
podeželja in njegovih produktov, izobraževanju,… Sredstva so bila v celoti porabljena preko 
javnega razpisa za programe in projekte društev.  
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Proračunska postavka 09009 : Program CRPOV Tabor 
  
Namen porabe: Sredstva so bila  namenjena  za obnovo in revitalizacijo  naselja Tabor.  
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje zelenic, kupnino za del 
funkcionalnega zemljišča ob Potarjevi hiši, ki je last občine, za izdelavo PZI in stroške za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo Potarjeve hiše. 
Proračunska postavka 09011: Program – Razvoj Trnovsko banjške planote 
Namen porabe: iz te postavke smo sofinancirali program Ustanove fundacija BiT planota za 
delno pokritje stroškov nudenja turističnih in drugih informacij o območju. 
 
Proračunska postavka 09046: Program LEADER – Zaloški bajer 
Namen porabe:  sredstva te postavke so bila porabljena skladno s terminskim planom 
izvedbe projekta »Zaloški bajer – učilnica v naravi« za popis favne in flore, za pripravo in 
izdelavo filma o bajerju ter za izdelavo interpretacijskega načrta. Projekt se nadaljuje v letu 
2011. 
 
Proračunska postavka  09049: Program LEADER – Promocija vinske ceste 
Namen porabe: sredstva te postavke so bila porabljena skladno s terminskim planom 
izvedbe projekta za pripravo in tisk zloženke in bloka kot promocijskega materiala za vinsko 
cesto spodnje Vipavske doline. Projekt je bil zaključen v letu 2010. 
 
Proračunska postavka 09050: Program LEADER – Energija okusov 
Namen porabe: sredstva te postavke so bila porabljena skladno s terminskim planom 
izvedbe projekta za izdelavo tržno–strateškega dela projekta, oblikovanje celostne podobe, 
izvedbo delavnic, prireditev in strokovne ekskurzije, pripravo in tisk prospekta Energija 
okusov ter enotno trženje, podporo in promocijo proizvodov in storitev 2010 za 4 projektne 
aktivnosti (tradicionalne prireditve) ter izdelava plakatov, transparentov in vabil. Projekt se 
nadaljuje v letu 2011. 
Podprogram 11029003 Zemljiške operacije 
 
Proračunska postavka 09014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Namen porabe: sredstva so predvidena za nadaljevanje reševanja nedokončanih komasacij 
na območju Mestne občine nova Gorica in so bila deloma porabljena za davčne obveznosti 
za zemljišča v lasti občine. 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
Proračunska postavka:  09015 Program zaščite živali, azil za pse 
 
Namen porabe: Sredstva se koristijo  skladno z zahtevami Zakona o zaščiti živali in določil 
koncesijske pogodbe z izvajalcem. Sredstva so bila porabljena za odlov, nego in oskrbo 
zapuščenih živali.  
 
Področje 14: gospodarstvo  
 
Program 1401 : Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov  
 
Podprogram14019001  Varstvo potrošnikov 
 
Proračunska postavka 09017  Zveza potrošnikov 
Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze potrošnikov. 
Sredstva so bila porabljena za delovanje Zveze potrošnikov.  
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Program 1402: Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Podprogram14029001: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
Proračunska postavka 09018:  Priprava projektov za spodbujanje podjetništva 
Namen porabe : sredstva so namenjena za pripravo projektov za spodbujanje podjetništva in 
za izdelavo projektne  dokumentacije in prijavne dokumentacije  za potrebe prijave na 
razpise. 
 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo programa IN PRIME in stroške dela projektne 
skupine IN PRIME. 
  
Proračunska postavka 09019: Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za 
spodbujanje podjetništva  
 
Namen porabe: sredstva so namenjena zagotavljanju strokovne podpore podjetnikom in 
regionalnemu razvoju.  Sredstva  iz navedene postavke so namenjena tudi za sofinanciranje  
regionalnih  in lokalnih projektov, ki jih v skladu s programom dela  Regijske razvojne 
agencije za severno Primorsko  potrdi skupščina Regijske razvojne agencije za severno 
Primorsko.   
 
Sredstva so bila porabljena tudi sofinanciranje regionalnih in mednarodnih projektov, ki jih 
izvaja Regijska razvojna agencija za severno Primorsko.  
  
 
Proračunska postavka 09020: Javni sklad za razvoj malega gospodarstva  Goriške –
sredstva za delovanje 
Namen porabe:  sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja Sklada. 
Sredstva so bila porabljena za delovanje Sklada. 
 
Proračunska postavka:  09021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij- podjetje za 
prihodnost  
 
Namen porabe: sredstva so namenjena spodbujanju ustvarjalnosti , inovativnosti, znanosti in 
podjetništva na območju Goriške statistične regije. Projekt se izvaja v okviru Primorskega 
tehnološkega parka in je namenjen ustanavljanju novih tehnoloških podjetij.  V dveh letih sta 
bila izvedena dva natečaja  za spodbujanje nastajanja novih tehnološko usmerjenih podjetij 
in ustanovljenih skupno sedem novih tehnoloških podjetij.  Mestna občina sofinancira 
aktivnosti povezane z realizacijo projekta kot so:  zbiranje, presoja in  podpora pri razvoju 
inovativnih idej(delavnice, mentorji, svetovanje potencialnim podjetnikom pri pripravi 
poslovnih načrtov, povezovanje nosilcev idej z drugimi potencialnimi partnerji). Partnerji v 
projektu so še: občina Šempeter – Vrtojba, Politehnika,  Tehnični šolski center Nova Gorica 
ter Srednja ekonomska in trgovska šola. 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo opisanega programa.  
 
 Proračunska postavka 09024:  neposredne regionalne spodbude –Regionalna 
štipendijska shema 
 
Namen porabe: Iz naslova neposrednih regionalnih spodbud Mestna občina Nova Gorica na 
področju gospodarstva sofinancirala regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije. 
Enotna regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med 
delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v 
Sloveniji. Sredstva predvidena v proračunu predstavljajo lastno udeležbo občine pri 
realizaciji projekta. Izvajalec projekta je Posoški razvojni center. V študijskem letu 2009/2010 
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smo pridobili enega novega štipendista, zaradi česar tudi nižja realizacija proračunske 
postavke.   
 
Proračunska postavka 09025 : Obrtno –proizvodna cona Prvačina 
Namen porabe :ureditev javne infrastrukture za razvoj podjetništva  
 
Na podlagi  sklepa o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta poslovna cona 
Prvačina z dne 29.6.2007 je Mestna občina Nova Gorica konec leta 2008 sklenila 
kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč za predvideno Poslovno cono Prvačina. V letu 
2009 pa je Mestna občina sklenila kupoprodajne pogodbe še za ostala zemljišča, ki spadajo 
v predvideno poslovno cono. V letu 2010 pa so bila sredstva porabljena za izdelavo 
hidrološko – hidrvalične presoje in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij 
Vipave, za opravljanje geodetskih del ( lasersko topografsko snemanje in izmera vodnih 
profilov), del sredstev je bil porabljen še za izplačilo dela pogodbenega zneska za izdelavo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina ter za izdelavo  
strokovnih podlag. 
 
Proračunska postavka 09026 :Izvajanje regionalnih razvojnih nalog  
  
Namen porabe: v skladu s sklepom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  
so občine obvezne financirati stroške izvajanja regionalnih razvojnih nalog in sicer  pripravo, 
spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih projektov sofinanciranih iz 
naslova neposrednih regionalnih spodbud. Sredstva so bila porabljena za ta namen.   
 
Proračunska postavka 09027 : Finančne spodbude za razvoj podjetništva; 
Namen porabe: v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva Mestna občina na podlagi javnih razpisov dodeljuje sredstva za spodbujanje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, sredstva za projekte inovacij, 
promocijske aktivnosti podjetij, projekte povezovanja podjetij, sredstva za prijave podjetij na 
mednarodne razpise in sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev.  
V letu 2010 smo objavili tri razpise in sicer Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij in 
dva Javna razpisa za spodbujanje začetnih investicij in javni razpis za spodbujanje 
promocijskih aktivnosti podjetij. 
V skladu s pogoji javnih razpisov je bilo realiziranih 23 vlog za spodbujanje začetnih investicij 
in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v skupnem znesku 184.883, 10 vlog za 
spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij v skupnem znesku 16.897 EUR in 8 vlog za 
spodbujanje projektov inovacij v skupnem znesku 54.438 EUR.   
 
Proračunska postavka 09 028 : Organizacija Evropskega regionalnega gospodarskega 
foruma  
Namen porabe: organizacija Evropskega regionalnega gospodarskega foruma  
 
Pod pokroviteljstvom Odbora regij Evropske unije in generalnim sponzorstvom HIT Nova 
Gorica so Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju (SGRZ), Služba vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Mestna občina Nova 
Gorica organizirali že šesti Evropski regionalni in gospodarski forum, ki je pod naslovom 
Razvoj človeških virov in upravljanje mednarodnih migracij za konkurenčnejšo Evropo že 
tradicionalno potekal v Novi Gorici, v hotelu Perla, 8 in 9. junija 2010. 
Tokrat se je novogoriškega foruma udeležilo preko 200 udeležencev iz 28 držav. Foruma so 
se udeležili vodilni predstavniki evropskih regij in organizacij iz gospodarskega, 
raziskovalnega, inovacijskega in izobraževalnega področja, prav tako pa so bili na Forumu 
prisotni tudi predstavniki znanstveno raziskovalne sfere iz držav Jugovzhodne in Vzhodne 
Evrope.  
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Osrednji namen letošnjega foruma je bilo prispevati k dvigu ozaveščenosti med predstavniki 
gospodarske, znanstveno raziskovalne sfere ter regionalnih in lokalnih oblasti o strateškem 
pomenu razvoja človeških virov in upravljanja mednarodnih migracij za konkurenčnejšo 
Evropo. V ta namen so bila na Forumu sprejeta konkretna priporočila, ki bodo naslovljena na 
institucije EU, nacionalne in regionalne institucije, hkrati pa tudi na predstavnike znanstveno 
raziskovalne sfere, gospodarstva in izobraževalnih ustanov, z namenom oblikovanja ter 
učinkovitega izvajanja Lizbonske strategije skozi izmenjavo dobrih praks v Evropi. Na 
Forumu so svoje izkušnje na področju izvajanja razvojno raziskovalnih politik, predstavili tudi 
koordinatorji Lizbonskih politik v Evropskih regijah. 
 
Proračunska postavka 09040: preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 
Namen porabe: spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeželju V letu 2010 smo 
sredstva porabili za izvedbo programov Tehničnega šolskega centra, ki v objektu izvaja 
dejavnosti učnega centra. 
 
Proračunska postavka 09041: Inkubator Univerze v Novi Gorici 
Namen porabe: sodelovanje akademske sfere in gospodarstva. 
 
V letu 2010 smo nakupili naslednjo opremo za projekta "Organske sončne celice" in 
"Ramanski lidar":simulator sončne svetlobe s pripadajočimi merilniki AM 1,5, - G120-567-000 
Spectrometer TRISTAN USB-UV/VIS/NIR, G120-536-000 FOC UV/VIS 400-2, S310C - 
Thermal power head (1 kos),ES111C – Pyroelectric Energy Head (1 kos),S120VC C – 
Silicon Power Head (1 kos ), PM320E Dual channel Benchtop Power and Energy meter (1 
kos), merilne konice, črpalni sistem, izvor za naparevanje z elektronskimi curki, izvor za 
naparevanje z uporovnim gretjem, vakuumska posoda, bonder, komora za kontrolirano 
atmosfero za mikroskop na atomsko silo, osciloskop, interferenčni optični filtri, AD sistem za 
zajem podatkov, digitalizator, ionosferska merilna postaja, polarimeterska ionosferska 
merilna postaja. 
 
V letu 2008 smo  kupili del opreme za projekt Okolju prijazne tehnologije in materiali. Celotna 
vrednost projekta je 688.832 EUR, znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko znaša 486.732 EUR. Skupna vrednost nabavljene opreme v letu 2010, 
skupaj z informiranjem in obveščanjem javnosti je znašala 326.634 EUR Operacija Inkubator 
Univerze v Novi Gorici je z nakupom opreme v letu 2010 zaključena.  
 
Program: Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
Program 1403: Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
Podprogram 14039001: Promocija občine 
 
Proračunska postavka 09 029: Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične 
promocije; 
 
Namen porabe: Promocijska sredstva so bila namenjena izdajanju mesečnika KAM, 
oglaševanju v italijanskih turističnih revijah, aktivnostim v okviru Regijske destinacijske 
organizacije Smaragdna pot, nastopanju na turističnih sejmih ter izdajanju promocijskega 
material.  
 
Podprogram 14039002: Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Proračunska postavka 09030 INTERREG III A Sabotin – Park miru;  
 
Namen porabe: Sredstva se namenjajo vzdrževanju Parka miru na Sabotinu. V vzdrževanje 
spada urejanje kavern, razgledišč, počivališč in usmerjevalnih ter info tabel. Na Sabotinu se 
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vzdržuje tudi manjši muzej Soške fronte ter info center vključno s spletno stranjo 
www.sabotin.net.  
Proračunska postavka 09 031: Stalna razstava na meji 
Namen porabe: V letu 2006 postavljena stalna razstava »Meja na Goriškem v obdobju od 
1945-2004« služi predvsem kot dopolnilna turistična ponudba obiskovalcem skupnega trga. 
Stroški obsegajo najemnino razstavnega prostora, brezplačno vodenje po razstavi ter 
varovanje razstavne zbirke. Razstava služi tudi kot informacijska točka, saj je obiskovalcem 
na razpolago tudi promocijskim gradivo MONG.  
 
Proračunska postavka 09 033: Izgradnja turistične destinacije MONG 
Namen porabe: Sredstva so bila porabljena za pripravo skupne prijave vseh Goriških občin 
na razpis Ministrstva za gospodarstvo in za ureditev manjše turistične infrastrukture. 
 
Proračunska postavka 09 034 :Sredstva za programe Turistične zveze 
Namen porabe: Sredstva so se v celoti namenila  za realizacijo nalog turistično 
informacijskega centra, pospeševanja turistične društvene dejavnosti, izvajanja informacijske 
in promocijske aktivnosti, organizacijo prireditev in akcij namenjenih pospeševanju in razvoju 
turizma v organizaciji Turistične zveze –TIC  Nova Gorica. 
 
Sredstva so bila porabljena v skladu z odobrenim programom Turistične zveze -TIC Nova 
Gorica in na podlagi poročil o delu.  
   
Proračunska postavka 09 035:  Sredstva za programe – Turistična društva: 
Namen porabe: V skladu s sprejetim Odlokom o sofinanciranju programov in projektov 
Turističnih društev v MONG, smo na podlagi javnega razpisa dodelili sredstva turističnim 
društvom za njihove aktivnosti.  
 
Proračunska postavka 09 036: Turistično informacijski center in info točke: 
Namen porabe: Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov, stroškov najema in 
nakupa opreme za turistično informacijski center v Novi Gorici. V dogovoru s Krajevno 
skupnostjo Solkan in Turističnim društvom Solkan deluje tudi info točka v Solkanu. Stroške 
delovanja krije MONG. Informiranje turistov se izvaja tudi na Kostanjevici, saj le-ta 
predstavlja pomembno turistično atrakcijo MONG.   
 
Proračunska postavka 09 045 Turistični razvoj Lokvi  
Namen porabe MONG je v  letu 2009  začela pripravljati dokumentacijo za podporo 
hitrejšemu razvoju Trnovske in Banjške planote ter Lokev kot centra in nosilca turističnega 
razvoja. Ta dokumentacijo bo služila ne le za usmerjanje razvoja ampak tudi za pridobivanje 
državnih in evropskih razvojnih sredstev za pospeševanje turizma in razvoj podeželja. 
 
Za ta namen je v proračunu za leto 2009 namenila 50.000 €, od katerih je del namenila za 
pripravo projektne naloge  razvoja javne turistične infrastrukture na planotah. Ta projektno 
nalogo (podrobnejša predstavitev v prilogi)je bila pripravljena z namenom, da: 
– prikažemo razvojne možnosti na planotah,  
– odpremo širšo razpravo o njih,  
– spodbudimo pozitivno vzdušje do razvojnih teženj, ki se na planotah že pojavljajo, 
– spodbudimo interes mestnega sveta za večje vlaganje na to območje mestne občine tudi 

v bodoče. 
 
V letu 2010 smo pripravili izhodiščno dokumentacijo za razvoj turistične infrastrukture v javni 
rabi na Trnovski in Banjški planoti ter izpeljali tudi konkretne projekte za turističen razvoj 
omenjenega območja (nakup brunarice na Lokvah za potrebe živilske trgovine, odkup 
prostora bivše Pošte v Grgarju in ureditev zunanjega dela objekta, priprava investicijske 
dokumentacije za ureditev večnamenskega športnega prostora na Lokvah, priprava prijavne 
dokumentacije za ureditev tematski  poti in pešpoti po Trnovsko banjški planoti, pridobitev 

http://www.sabotin.net/
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gradbenega dovoljenja in priprava prijavne dokumentacije za ureditev Kovaškega muzeja).. 
V letu 2011 načrtujemo odkup še enega prostora v objektu stare pošte, ki je last Telekom, 
d.d. in za katerega je pripravljena vsa dokumentacija.  
 
 
10. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
1702  Primarno zdravstvo 
 
17/10.002 - Sofinanciranje ambulante Čepovan  
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 
varstva v pristojnosti občin/e. 
V okviru mreže javne zdravstvene službe se izvaja primarna zdravstvena dejavnost tudi v 
Čepovanu, kjer delujejo splošna ambulanta, patronažna služba in zobna ambulanta. Zaradi 
majhnega števila opredeljenih pacientov stroški delovanja niso v celoti pokriti iz prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje in se s strani občinskega proračuna zagotavlja sofinanciranje 
javnih zdravstvenih zavodov, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v Čepovanu.  
 
17/10.152 – Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je predvidena v letih 2011 - 2013. 
Investicija je v fazi urejanja lastništva zemljišča, kjer je predvidena gradnja. Sredstva v 
proračunu mestne občine v letu 2010 so bila namenjena za začetek izvajanja aktivnosti 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  
 
17/10.004 - Preprečevanje zasvojenosti  
Aktivnosti vezane na izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti koordinira Lokalna 
akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica. 
Iz proračunske postavke Preprečevanje zasvojenosti so se v letu 2010 zagotavljala sredstva 
za sofinanciranje Ambulante za bolezni odvisnosti v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo 
Nova Gorica v višini 15.000,00 EUR, za javni razpis za sofinanciranje programov s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v višini 15.000,00 EUR, preostala sredstva pa so 
bila namenjena za primarno preventivo v vzgojnih in izobraževalnih zavodih v mestni občini 
– izvedena so bila predavanja in delavnice za učence, dijake, pedagoški kader ter starše v 
vseh vzgojno izobraževalnih zavodih v mestni občini. Aktivnosti so bile evalvirane in so bile 
pri udeležencih dobro sprejete. V novembru, nacionalnem mesecu preprečevanja 
zasvojenosti, je mestna občina iz sredstev na postavki sofinancirala družbeno – odgovorno 
kampanjo Nariši nov dan. Dogodka so se udeležili učenci vseh osnovnih šol v mestni občini, 
večerni dogodek je bil namenjen širši javnosti.  
 
17/10.118 - Sofinanciranje projektov  
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju programov oz. projektov s področja 
svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjenih različnim kroničnim bolnikom in 
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. 
 
17/10.159 - Cepljenje osnovnošolk 
Na pobudo javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je kolegij 
županov šestih občin soustanoviteljic javnega zavoda odobril izvedbo in sofinanciranje 
cepljenja proti HPV okužbam za deklice 7, 8 in 9 razreda devetletke, ki so izpadle iz 
nacionalnega programa cepljenja. Mestna občina je prispevala za cepljenje140 eur za vsako 
deklico. V cepljenje je bilo vključenih 114 deklic. 
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva  
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17/10.006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa več načinov izvedbe 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med temi je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste 
občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Število zavarovancev se zaradi 
spremembe statusa (zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja. Tako je bilo v letu 
2010 povprečno mesečno za 260 občanov izvedeno obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Mesečni prispevek za enega zavarovanca znaša 28,96 EUR mesečno.  
 
17/10.007 Mrliško ogledna in dežurna služba 
Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom 
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. 
V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v 
primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik 
stroškov občina. Na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. 
 
Realizacija 2010 - kultura                         
 
Vsi transferji in nakazila sredstev so bili izvedeni na osnovi sklepov in pogodb o 
sofinanciranju, sklenjenih med Mestno občino Nova Gorica in porabniki sredstev.  
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029002 Premična kulturna dediščina 
 
18/10.014  Akcije v kulturi – Goriški muzej  
Postavitev razstave podarjenih del Vladimirja Makuca – grafike in kipi, Izdaja monografije 
Vladimir Makuc – katalog darovanih del, zbornik Osimo in Goriška, Goriški letnik 33/34, 
katalog razstave Aleksandrinke, glasbena predavanja, muzejska predavanja, pedagoška 
dejavnost – otroške delavnice, avdio-video dokumentacija, Goriški mlaj, podaljšana odprtost 
muzeja, itd. 
 
18/10.015  Akcije v kulturi – Galerija 
V okviru akcij so bila izvedena planirana predavanja oz. predstavitve na temo sodobne 
umetnosti v okviru programa Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, dogodki v okviru 
pedagoškega programa (likovne ustvarjalnice), predvajanje umetniških videov, Mednarodni 
festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint in še številni drugi dogodki (okrogle mize, 
performansi, novinarske konference itd.). 
 
18/10.016  Delovanje Goriškega muzeja 
Ustanoviteljica Goriškega muzeja je Mestna občina Nova Gorica. Javno službo financira 
Ministrstvo za kulturo, razen izdatkov vezanih na premoženje, ki ga ima v lasti občina, 
dodatnih zaposlitev zaradi zbirk in upravljanja z občinskim premoženjem ter nekaterih drugih 
dodatnih dejavnosti.  
Mestna občina financira zaposlitev enega delavca vzdrževalca-vrtnarja za redna vzdrževalna 
dela, negovanje parkov na gradu Kromberk in ob vili Bartolomei ter redna vzdrževalna dela 
restavratorskih delavnic v Solkanu. Zaposlen je za polni delovni čas. 
 
18/10.017  Delovanje Galerije 
Galerijsko dejavnost izvaja javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe. V letu 
2010 je bil izveden program, v katerem je bilo zajetih več zvrsti vizualne umetnosti: od 
slikarstva, kiparstva, fotografije, do različnih projektov s področja medijske umetnosti. 
Skupno je Mestna galerija je v letu 2010 izvedla 11 razstav, 10 strokovnih predavanj oz. 
predstavitev na temo sodobne vizualne umetnosti, 42 dogodkov v okviru pedagoškega 
programa, 1 projekcija umetniških videov, 9 drugih dogodkov ter Pixxelpoint – mednarodni 
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festival novomedijske umetnosti z bogatim obfestivalskim dogajanjem v Novi Gorici in Gorici. 
Skupaj je bilo realiziranih 73 dogodkov, katere je obiskalo okrog 6.150 obiskovalcev. 
Poraba sredstev se nanaša na izdajo katalogov, vabil, na honorarje kritikov in prevajalcev, 
razstavnine, neprogramske splošne stroške: potni stroški, dnevnice, izobraževanja, 
zavarovanje del, varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstave, druge mat. stroške 
ter splošne obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov v stavbi SNG Nova Gorica. 
 
18/10.018  Galerija - nakup likovnih del 
Sredstva so bila porabljena za nakup umetniških del z namenom oblikovanja lastne likovne 
zbirke. Kupljena so bila dela avtorjev Andraža Šalamuna, Mitje Ficka, Duše Jesih in Danila 
Jejčiča.  
 
1803 Programi v kulturi 
 
18039001  Knjižničarstvo in založništvo 
 
18/10.019  Akcije v kulturi – GK 
V letu 2010 je bilo v okviru dela z uporabniki knjižnice izpeljanih 13 predstavitev knjig, 20 
razstav, 10 glasbenih večerov ob klavirju, 11 predstavitev knjig in razstav za otroke, 42 
pravljic za otroke, izdane publikacija Popotovanje z Gregorčičem Mihaela Glavana, Osapski 
navihanec Jamesa Findleya Hendryja v prevodu Rajka Slokarja, nabavljen je bil program za 
spletni biografski leksikon Primorcipikasi, izdelana publikacija o Francetu Bevku.  
 
18/10.021  Goriška knjižnica – nakup knjig 
V letu 2010 se je bilo nabavljeno knjižnično gradivo, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo 
in občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK podpisano pogodbo o 
sofinanciranju tudi knjižničnega gradiva. V letu 2010 je bilo nakupljenih 16.123 enot 
knjižničnega gradiva, tako da je skupna številka vsega gradiva na dan 31. 12. 2010 – 
477.633 enot. 
V okviru te postavke je Mestna občina Nova Gorica tudi v letu 2010 zagotovila dodatna 
sredstva za nabavo literature za potrebe pravne fakultete v višini 12.518,00 EUR.  
 
18/10.022  Goriška knjižnica – delež za materialne stroške potujoče knjižnice 
Sredstva so se namenila sofinanciranju stroškov za izvajanje programa Potujoče knjižnice, ki 
jo po deležu sofinancirajo občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK 
podpisano pogodbo. Stroški se delijo po številu prebivalstva. 
 
18/10.023  Delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica 
Sredstva se namenjajo za kritje stroškov povezanih z delom zaposlenih in materialnim 
stroškov. V letu 2010 je bilo v knjižnici zaposlenih 44 delavcev, od tega trije polovično. 
Goriška knjižnica kot splošna knjižnica, katere financiranje je obveza matične občine, si 
skupne stroške deli s preostalimi štirimi občinami ustanoviteljicami (procentualno glede na 
število prebivalcev), občina Renče – Vogrsko, ki ni ustanoviteljica pa po Zakonu o 
knjižničarstvu prav tako plačuje ustrezni delež za skupne stroške; s to občino ima knjižnica 
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Struktura skupnih stroškov se tako deli med šest občin, 
procentualno glede na število prebivalcev.  
Naloge območne knjižnice so se sofinancirale s sredstvi Ministrstva za kulturo.  
 
18039002 Umetniški programi 
 
18/10.026  Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 
V letu 2010 je bilo v KD zaposlenih 11 delavcev, od tega dve javni uslužbenki za polovični 
delovni čas. Na tej postavki ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plače, prispevke in druge 
osebne prejemke. 
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Ustanoviteljica za kritje materialnih stroškov zagotavlja sredstva delno, preostali del zavod 
krije iz lastnih sredstev z oddajo dvoran, poslovnih prostorov, izvajanjem komercialnih 
programov, s sponzorskimi sredstvi (prednost imajo programi).  
V letu 2010 je bilo na vseh prireditvah nekaj manj kot 43.000 obiskovalcev. Glasbeni 
program je vseboval 162 umetniških dogodkov s približno 20.000 obiskovalcev. Beleži se 
večje število gostov iz notranjosti Slovenije in poslušalcev iz Italije. KD je v letu 2010 
organiziral oziroma gostil 347 prireditev, od tega 294 v lastni organizaciji.  
 
18/10.027  Akcije v kulturi – SNG Nova Gorica 
V letu 2010 je bil v celoti izveden zastavljeni program, ki ga sofinancira MONG. 
V okviru Amaterskega mladinskega odra je bila v letu 2010 uprizorjena premiera za 
mladostnike Včasih me je strah, izpeljana je bila dobrodelna prireditev Za zdrav korak, 
pripravili so uprizoritev za otroke Navihanka ali Kaj je za vrati? (januar 2011). Izvajali so se 
interni seminarji izobraževanja ter izobraževanje članov na Poletni gledališki šoli v Izoli. 
V okviru programa Goriškega vrtiljaka – Mali in Veliki polžek je bilo izvedenih 12 predstav, v 
okviru le-tega pa tudi likovni natečaj za risbe na temo videnih razstav ter literarni natečaj. 
Na odru SNG je gostovalo SNG Maribor z operno predstavo Netopir, ki pa je bila kljub 
naporom pri obveščanju in izraženi želji po takšnih gostovanjih relativno slabo obiskana. 
V juliju je bil odigran spektakel pouličnega gledališča s svetovno uspešnico argentinske 
skupine Voala. 
 
18/10.143   Program Kulturnega doma 
Kulturni dom - koncertni abonma 
V letu 2010, ko se je vstopilo v jubilejno 30. koncertno sezono, je bilo v okviru glasbenega 
abonmaja izvedenih 9 koncertov orkestralne, vokalne, komorne in solistične glasbe 
vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov in solistov. Abonma je skorajda razprodan. Pri 
izboru koncertnih programov je bila posebna pozornost namenjena slovenski glasbeni 
ustvarjalnosti in klasičnim delom glasbenih velikanov minulih dob. Posebej velja izpostaviti 
gostovanje slovite Baročne akademije Detmold in nastop vrhunske pianistke Jasminke 
Stančul. S koncertom Ansambla Interaktive Tokio smo se vključili v festival sodobne glasbe 
Kogojevi dnevi, na našem velikem odru pa smo po kratkem premoru spet gostili naš najboljši 
simfonični orkester - Orkester Slovenske filharmonije. Ti izjemni glasbeni dogodki so 
novogoriški koncertni oder ponovno vpisali na zemljevid pomembnih mednarodnih 
koncertnih hiš. 
Art sredica 
 V mali dvorani KD se je v okviru programa Art sredica izvedlo 6 umetniških večerov z 
namenom, da bi zadostili povpraševanju po t.i. klubski sceni z različnimi vsebinami: glasbo, 
sodobnim plesom, poezijo in različnimi audio-vizualnimi nastopi. Na teh večerih se prepletajo 
mladostniška svežina, individualna izvirnost, sodobni pogledi na umetnost in tudi nenavadne 
ustvarjalne smernice. 
Glasba z vrtov svetega Frančiška 
 Izpeljana je bila 16. sezona Glasbe z vrtov sv. Frančiška, kjer je bila izpostavljena slovenska 
in ožja goriška glasbena ustvarjalnost, velik poudarek pa je bil tudi na mladih glasbenih 
talentih, ki se šele uveljavljajo in si utirajo pot na koncertne odre. Izvedenih je bilo 7 
glasbenih večerov, ki so za obiskovalce brezplačni. 
14. Mednarodno srečanje saksofonistov  
Poletna šola saksofona in festival, ki ga KD pripravlja v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova 
Gorica z mentorsko zasedbo priznanih saksofonistov in pedagogov, je zaradi svoje kvalitete 
v letu 2010 privabila veliko število udeležencev poletne šole. Festivalsko dogajanje z osmimi 
koncerti na različnih prizoriščih v mestu in okolici pa je prispevalo k obogatitvi poletnega 
utripa v mestu. 
Glasbena mladina 
V okviru Glasbene mladine je Kulturni dom v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije v 
letu 2010 organiziral 31 različnih programov s 112 izvedbami, ki si jih je ogledalo 7.206 
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otrok. Po številu organiziranih koncertov za mlade je Kulturni dom Nova Gorica na prvem 
mestu v Sloveniji. 
Ostala glasbena ponudba KD 
Poleg navedenih projektov je KD v letu 2010 izvedel še vrsto drugih kulturnih dogodkov, 
povezoval se je v čezmejne projekte, oblikoval bogato izvenabonmajsko ponudbo. Izveden 
bil že deveti Jesenski glasbeni tris, ki je promoviral jazz, blues in črnsko duhovno glasbo, 
dva koncerta v okviru čezmejnih projektov (Med zvoki krajev in Dvorna glasba), koncert v 
okviru projekta »Imago Sloveniae« in večje število drugih koncertnih večerov. 
V letu 2010 je Kulturni dom izvedel koncerte in druge prireditve, ki jih je delno kril tudi z 
lastnimi sredstvi (min. v višini 50%, razen za čezmejne projekte in program Imago 
Sloveniae).  
 
 
18039003   Ljubiteljska kultura 
 
18/10.149  Sklad kulturnih dejavnosti – sredstva za programe 
Mestna občina Nova Gorica je z JSKD OI Nova Gorica januarja 2010 podpisala Pogodbo o 
izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica. JSKD OI Nova Gorica je za mestno občino izvedel 
Javni poziv za sofinanciranje kulturnih društev v MO Nova Gorica, ki je izvorna pravica 
lokalne skupnosti; sofinanciranih je bilo 23 kulturnih društev s sekcijami ter 1 Zveza kulturnih 
društev (32 produkcijskih enot), s povprečno vrednostjo 4.730,00 € na posamezno 
produkcijsko enoto. 
OI Nova Gorica je v letu 2010 izvedla celoten planiran program na lokalnem, območnem in 
medobmočnem nivoju. Na območju izpostave JSKD Nova Gorica deluje preko 100 kulturnih 
društev s skoraj 3000 člani. Sklad je poleg organizacije preglednih pevskih manifestacij 
opravil tudi širok spekter drugih kulturno umetniških programov, ki so se izvajali na področju 
vokalne glasbe (šola vokalne tehnike, Revija pevskih zborov Goriške, Revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov, koncerti Naša pomlad in Primorska poje); instrumentalne glasbe 
(Revija pihalnih orkestrov, Revija pihalnih orkestrov Goriške); gledaliških ljubiteljskih praks- 
Srečanje otroških in lutkovnih gledaliških skupin, Srečanje odraslih gledaliških skupin, 
Srečanje mladinskih gledaliških skupin, državni festival mladinskih gledaliških skupin Vizije; 
plesa (Plesno poletje, Območno srečanje plesnih skupin, baletni večer Gala večer novih 
baletnih koreografij); filma (Poletna šola vizualnega, dvodnevna delavnica za filmske 
mentorje v osnovnih in srednjih šolah), folklore, likovne dejavnosti (Likovne šole, predavanja 
- izbrana poglavja iz zgodovin likovne umetnosti), ipd. V letu 2010 je s soorganizatorji prvič 
pripravil dvodnevni festival ljubiteljske kulture pod naslovom »Doma narejeno, doma 
izvedeno«. V okviru festivala so poleg instrumentalnih in plesnih zvrsti izvedli tudi likovni 
ekstempore, ki je edina tovrstna manifestacija na goriškem. Festival bo, ob predpostavki 
povečanja sredstev za izvedbe programov, postal tradicionalno vpet v območje 
prireditvenega prostora na gradu Kromberk. 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica je v letu 2010, 
na zaokroženem območju šestih občin za katere je ustanovljena, v organizaciji in so 
organizaciji z drugimi izvajalci kulturnih programov, pripravila 60 celovečernih prireditev 
različnih kulturno umetniških žanrov, ki jih je sooblikovalo preko 200 kulturnih skupin, 
večinoma združenih v društva. Na teh 60 - ih dogodkih je nastopilo 3.889 posameznikov. 
Izvedbe omenjenih programov je spremljalo 8.890 obiskovalcev.  
Izobraževalnih projektov in programov se je udeležilo več kot 400 slušateljev iz 70 društev 
oziroma skupin.  
Kulturna infrastruktura za izvajanje teh dejavnosti je zelo dobra, soočajo pa se s finančnimi 
težavami zaradi visokih stroškov uporabe teh prostorov.  
 
18/10.150  Sklad kulturnih dejavnosti – sofinanciranje delovanja 
Od februarja 2009 sta na JSKD OI Nova Gorica zaposleni dodatni 2 delavki, ki jih financira 
MO Nova Gorica. Obe zaposleni v sodelovanju z izpostavo, izvajata program Zveze kulturnih 
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društev Nova Gorica, skrbita za delovanje prostorov Točke, ena zmed njiju pa sodeluje tudi 
pri izvedbi javnega poziva. 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
 
10033  Kinematografija – ART film 
Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe izvaja tudi dejavnost umetniškega filma.  
V letu 2010 je bilo 59 predvajanj 69 različnih filmskih naslovov. Od tega je bilo 9 umetniških 
filmov, 3 komercialne projekcije, 13 projekcij v sklopu Filmske mladine, 19 filmov v okviru 
Filmskega gledališča in 15 filmov v okviru mladinskega programa Filmski vrtiljak. Glede na 
poreklo filmske produkcije, je bilo 5 filmskih naslovov slovenskih, 33 iz evropske produkcije 
(35 projekcij), le 10 je bilo izključno ameriških (13 projekcij). Vseh 59 predstav skupaj si je 
ogledalo 5.534 ljudi. Najbolj obiskane so filmske projekcije iz abonmaja Filmsko gledališče. V 
letu 2010 je bilo 110 abonentov, kar je največ doslej, povprečno na predstavo pa je bilo 135 
gledalcev. Nadaljevala se je ponudba kakovostnih in nagrajenih animiranih filmov kot igranih 
in dokumentarnih filmov za otroke in mladino, ki so zbrani v programu Filmski vrtiljak. 
Program je pripravljen za različne starostne stopnje, saj je potrebno mlado populacijo 
seznanjati tudi s filmsko kulturo.  
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
18/10.036  Investic. vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme – Goriški muzej 
V letu 2010 je bila nabavljena različna računalniška in druga tehnična oprema, programi za 
knjigovodstvo.  
 
18/10.037  Investic. vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme – Goriška knjižnica 
V letu 2010 se je v knjižnici izvajalo redno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (police, 
vitrine, računalniška oprema ipd.). 
 
18/10.038  Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme – Kulturni dom 
V letu 2010 je bil nabavljen drugi del opreme za scensko razsvetljavo v veliki dvorani 
Kulturnega doma Nova Gorica – 2 motorizirana vleka in obnova strešnega bazena nad 
odrom velike dvorane. Poleg tega se je z manjšimi nabavami izvedlo še vrsto izboljšav in s 
tem dvignilo kakovost izvedbe programov in dela zaposlenih. 
Del sredstev za investicijska vzdrževanje in nakup opreme je KD zagotovil iz lastnih 
sredstev. 
 
18/10.039  Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme – Galerija 
Nabava video projektorja ter dveh merilcev vlage in temperature. 
18/10.040  Akcije v kulturi – SAZU 
V letu 2010 se je nadaljevalo delo na raziskavah, izvajati se je začela Raziskovalna naloga 
Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa, nabavila se je potrebna strokovna 
literatura, izdana je bila publikacija ZRC SAZU Nova Gorica, Izvestje. 
 
18/10.041 Druge akcije v kulturi  
S prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije so se na tej postavki zagotavljala 
sredstva za namen sofinanciranja tistih kulturnih programov in projektov, ki zaradi različnih 
razlogov niso bili prijavljeni na javni razpis. 
 
18/10.145  Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila razdeljena na podlagi 
javnega razpisa. Sofinanciralo se je 25 različnih programov, trem sredstva niso bila 
nakazana, ker prijavitelji niso izpolnili pogodbenih obveznosti.  
 
18/10.156  Izgradnja goriškega muzeja v Solkanu 
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V letu 2010 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Razpis je bil 
zaključen, izvajalec izbran, odločitev o izbiri dokončna. Za gradnjo je bila z izvajalcem 
sklenjena pogodba. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa    
18/10.043 – Sofinanciranje profesionalnih trenerjev  
Sredstva v okviru te proračunske postavke so razdeljena preko javnega razpisa. 
Profesionalni trenerji so bili sofinancirani v 10 klubih oziroma društvih in sicer: Košarkarski 
klub Nova Gorica, Kolesarski klub Nova Gorica, Rokometni klub Nova Gorica, Odbojkarski 
klub HIT Gorica, Atletski klub Gorica, Društvo mladi nogometaš Gorica, Šahovski klub Nova 
Gorica, Odbojkarski klub Prvačina, Kajak klub in Klub za mali nogomet Gorica. Za 
profesionalne trenerje so bila sredstva porabljena skladno s planom za leto 2010.  

 
18/10.045. – Sofinanciranje programov in projektov tehnične kulture 
Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka in meril ter letnega 
programa tehnične kulture. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov društev 
in klubov, ki delujejo znotraj Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica. Ker nekateri izvajalci 
niso oddali poročil o izvedbi programov tako, kot to zahteva odlok oziroma niso izvedli 
programov kot so planirali je realizacija nekoliko nižja.  
 
18/10.046 – Program športa  -  skupni program JZŠ in ŠZ  
Sredstva v okviru te postavke smo namenili za programe, ki jih izvaja Javni zavod za šport. 
Športna zveza Nova Gorica sodeluje kot strokovna pomoč le pri podelitvi nagrad na prireditvi 
Športnik Goriške. Gre za izvajanje tistega dela letnega programa športa, ki ga občina 
financira v celoti in ni stvar javnega razpisa.  
 
Skupni letni program športa je opredeljen v letnem programu športa v mestni občini in 
zajema programe kot so športna značka, plavalno opismenjevanje, programi za športno 
vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok (ciciban planinec, Zlati sonček,..), športno 
rekreativne prireditve (Vivicitta) in večje manifestacije (prireditev Športnik Goriške).   
Program je bil v celoti izveden v skladu s planom. 
 
18/10.047 – Program športa – sofinanciranje programov klubov in društev   
Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega 
razpisa, sprejetega pravilnika in meril ter letnega programa športa ki so namenjena za 
sofinanciranje programov društev in klubov (pogodbeni trenerji, kategorizirani športniki, 
ekipni športi). Razdeljena so bila vsa predvidena sredstva.  
 
18/.10.048. – Večje športne prireditve  
Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa predvidena proračunska sredstva.    Del 
sredstev je bilo namenjenih za tradicionalno sodelovanje med pokrajino Ferrara v Italiji in 
MONG, ki je potekalo preko organizacije Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica.   
 
Skupaj je bilo iz občinskega proračuna sofinanciranih 45 večjih prireditev in tekmovanj.  

- 18/10.049. – Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica  
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke so se zagotavljala potrebna sredstva za materialne stroške 
in plače zaposlenih na podlagi količnikov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega zavoda. 
Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in JZŠ na podlagi mesečnih 
najav in sicer za 19 zaposlenih. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki jih 
sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v oddelek za finance Mestne občine Nova 
Gorica.  



 61
 

 
18/10.052. – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku  
V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za naslednje investicijsko vzdrževanje 
oziroma investicije v športnem parku: 

1. obnova atletske steze v višini 133.000,00 €, 
2. postavitev videonadzora v športnem parku in ob kajak centru v višini 38.000,00 €, 
3. obnova teniških igrišč v višini 22.000,00  €, 
4. izgradnja toplarne (1. del) v višini 80.000,00 €, 
5. izotermično pokrivalo za bazenske površine v višini 22.000,00 €, 
6. popravilo tribun in zamenjava sedežev v balonu v višini 19.167,00 €. 
 
 

18/10.056. – Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč  
Tudi v proračunskem letu 2010 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in 
športnih igrišč. Plan vzdrževanja in urejanja smo v celoti realizirali in sicer za: 

1. ureditev igralne površine v telovadnici ob OŠ Milojke Štrukelj. Zaradi zahtev 
Košarkarske zveze Slovenije smo morali na novo zarisati igrišče – črte za potrebe 
košarkarjev. 

2. ureditev – barvanje športnega igrišča v Ravnici, 
3. manjša vzdrževalna dela na igrišču v Borovem gozdičku,  
4. najem zemljišča za trim stezo ob železniški postaji ter zemljišč za potrebe smučišča 

na Lokvah, 
5. dokumentacijo za ureditev zunanjega igrišča v parku ob vrtcu Julke Pavletič v 

Solkanu.  
 
18/10.057. – Sofinanciranje športnih šol – programi pionirskih, kadetskih in mladinskih 
selekcij  
Tudi ta proračunska sredstva je pristojna komisija razdelila na podlagi javnega razpisa.   
Realizacija je usklajena s planom za leto 2010. 

 
18/10.059. – Športna dvorana v Prvačini  
Investicija izgradnje telovadnice v Prvačini je končana. Skladno s sklepom mestnega sveta 
je potekala gradnja telovadnice po sistemu finančnega lizinga za dobo 10 let. V letu 2009 je 
potekalo odplačevanje lizinga skladno s planom.  
 
18/10.063 – Programi Zdravstvenega doma – športni fizioterapevt  
Kot pomoč športnim klubom smo zagotavljali sredstva za športnega fizioterapevta in sicer s 
sofinanciranjem ostalih občin na podlagi ključa, ki izhaja iz delitvenih bilanc. Sredstva se je 
Zdravstvenemu domu Nova Gorica nakazovalo na podlagi mesečnih zahtevkov. Realizacija 
je v skladu s planom za proračunsko leto. 
 
18/10.146 – Materialni stroški za športne objekte – Javni zavod za šport  
Namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje – stroške materiala in storitev so še 
v zaostajanju za dejanskimi stroški in za realno rastjo stroškov rednega vzdrževanja. Še 
poseben problem pa vsako leto znova predstavlja vzdrževanje letnega in zimskega bazena, 
saj so stroški vzdrževanja zelo visoki.  
Vsi objekti v sklopu Športnega parka potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob 
veliki gostoti uporabe še dodaten problem. 
Stroški za  delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in 
športno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo velike izdatke za energijo (ogrevanje, 
elektrika), veliki so stroški uporabe vode-sanitarne in za zalivanje, tekoča popravila. 
V sklopu te postavke je bil del sredstev namenjen tudi za vzdrževanje kombijev za športno 
dejavnost, ki jih ima v lasti Javni zavod za šport Nova Gorica. Sredstva potrebuje zavod za 
redno vzdrževanje omenjenih kombijev (servisi, zavarovanja,…).  
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Realizacija je v skladu s planom za proračunsko leto. 
 
18/10.147 – Materialni stroški za športne objekte – klubi in društva 
Sredstva v okviru te proračunske postavke se razdeli med prijavljene klube in društva na 
podlagi javnega razpisa skladno s sprejetimi merili. Sredstva so namenjena za vzdrževanje 
javnih športnih objektov s katerimi upravljajo klubi in društva. Majhna razlika nastaja zaradi 
neizvedbe nekaterih del, ki so jih izvajalci prijavili na javni razpis. Sredstva so bila odobrena 
10 športnim društvom in klubom na podlagi predloženih poročil in dokazil (računov). 
 
18/10.157 – Športni park – igrišče z umetno travo 
Investicija v letu 2010 ni bila izvedena. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059002 Programi za mladino 
 
18/10.065 – Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok  
Mladinski center Nova Gorica je organiziral novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 
(prva triada). Postavka je realizirana v celoti skladno s planom. 
 
18/10.067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov  
Na področju mladinske dejavnosti smo v decembru 2009 objavili Javni razpis za 
sofinanciranje letnih mladinskih in otroških programov in projektov. Sofinanciranih je bilo 27 
mladinskih in otroških projektov oziroma programov namenjenih populaciji do 29. leta 
starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem. 
S sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju za delo 
na različnih področjih, kar se kaže v velikem številu prijavljenih programov. Postavka je 
realizirana skladno s planom.  
18/10.068 – Urejanje prostorov in oprema za Mostovno  
V letu 2010 ni bilo večjih potreb po urejanju prostorov, saj smo zaradi pogojev inšpekcij za 
pridobitev uporabnega dovoljenja sanirali in uredili vse prostore in okolico. Sredstva pa so 
bila porabljena za sanacijo strehe in sanitarij. 
 
18/10.070 – Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Mestna občina Nova Gorica je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. 
Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano pogodbo smo v okviru te 
proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za materialne stroške delovanja 
zavoda, plače zaposlenih ter ostale stroške, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa. 
Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in javnim zavodom na podlagi 
mesečnih najav.  

V zavodu so se izvajale naslednje dejavnosti: mladinske delavnice, tečaji, klubski program, 
prostovoljne aktivnosti, informiranje in svetovanje za mlade, projekti mobilnosti in 
mednarodni projekti, koordinacija in skupnostno delo. Postavka je realizirana skladno z 
mesečnimi najavami zavoda. 
 
18/10.071 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Mladinski center 
 
V letu 2010 je bila nabavljena potrebna oprema in sicer 3 klime. Investicijsko vzdrževanje ni 
bilo potrebno, zato je tudi postavka ostala delno nerealizirana. Del sredstev pa je bil na 
podlagi rebalansa proračuna in sicer v višini 2.000 € porabljen za potrebe Medobčinskega 
društva prijateljev mladine za Goriško. Nabavljena je bila klima in računalnik, tiskalnik in 
ustrezna programska oprema. 
 
10161  - Comenius Regio 
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Na podlagi Sklepa o izboru in višini sofinanciranja akcije »Comenius Regio partnerstva« 
sektorskega programa Evropskih skupnosti VŽU – Comenius, je bila v letu 2009 Mestni 
občini Nova Gorica odobrena vloga za sofinanciranje projekta »Žoga brez meja« v višini 
25.000,00 EUR in sicer za obdobje trajanja projekta od 01.08.2009 do 31.07.2011.  
Na tej osnovi je bil podpisan Sporazum št. 2009-6433, na osnovi katerega so bila Mestni 
občini Nova Gorica, kot nosilcu projekta, v letu 2009 nakazana sredstva v višini 20.000,00 
EUR. Skladno s podpisano pogodbo, je Mestna občina Nova Gorica prejeta sredstva 
nakazala partnerjem projekta: Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, Gimnaziji Nova 
Gorica in Športni zvezi Nova Gorica. 
 
 
 
19    IZOBRAŽEVANJE 
 
1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
 
19029001  Vrtci 
Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo 
storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) in 
Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10) s podzakonskimi akti. 
 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v 
višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. 
 
 
19/10.074 - Doplačilo za otroke v drugih občinah 
Mestna občina je skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljala sredstva za plačilo razlike med 
ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so 
vključeni v vrtce v drugih občinah (npr. Šempeter pri Gorici, Renče, Ljubljana,..).  
Dne 31.12.2010 je bilo takih otrok 85.  
 
19/10.075 - Dejavnost vrtcev 
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen zavod 
Vrtec Nova Gorica.  
V šolskem letu 2010/11 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 
1.141 otrok, v 65 oddelkih.  
V primerjavi s septembrom 2009, to pomeni povečanje za 3 oddelke oziroma za 46 otrok. 
Narasel je vpis najmlajših otrok (1-3 let). 
Povečanje vpisa gre na račun: 
- povečanega števila rojstev,  
- ugodnosti za drugega otroka v vrtcu, za katerega pokriva delež staršev država in sicer v 

povprečju 32% cene programa, mestna občina pa pokriva razliko v višini 68%, 
- priseljevanja,  
- manjših možnosti za domače varstvo, saj se delovna doba podaljšuje,….  
Največje povečanje je opazno v Vrtcu Nova Gorica, kjer se je povečalo število vključenih 
otrok za dva oddelka in v Dornberku, kjer se je organiziral še en dodatni oddelek. 
 
Po podatkih vrtcev, so vsi vpisani otroci za mesec september 2010 dobili prosto mesto v 
vrtcu.  
Zaradi spremembe Zakona o vrtcih, ki omogoča brezplačen program za drugega in 
naslednje otroke, je v vrtcih 193 otrok, za katere delež staršev plačuje Ministrstvo za šolstvo 
in šport. 
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 Šolsko leto  2009/10 Šolsko leto 2010/11 

VRTEC Št. oddelkov Št. otrok Št. oddelkov Št. otrok 

1. Branik 4 59 4 66 
2. Čepovan  1 10 1 16 
3. Dornberk  4 77 5 91 
- Prvačina 3 47 3 47 
4. Solkan  4 75 4 83 
- Trnovo 1 14 1 15 
- Grgar 2 32 2 31 
5. Šempas  8 128 8 130 
6. N. Gorica - skupaj (35) (652) (37) (662) 

- Centralni 4 83 6 106 
- Mojca 4 56 4 55 
- Čriček 6 112 6 110 
- Najdihojca 4 77 4 80 
- Kurirček 6 121 6 115 
- Kekec 6 114 6 110 
- J. Pavletič 5 89 5 86 
 
SKUPAJ  

 
62 

 
1.095 

 
65 

 
1.141 

 
V Vrtcu Nova Gorica je oblikovan popoldanski oddelek, ki posluje do 20.30 ure.  
 
Zaradi strukture prispevkov staršev znaša delež, ki ga za delo vrtcev zagotavlja mestna 
občina 68 % sredstev ter starši 32 %.  
 
V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se je sofinanciral program Cicibanovih uric za otroke 
od drugega leta dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v program 
vrtca.  
 
19/10.079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – vrtci 
 
Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje smo v proračunu zagotovili sredstva za naslednja dela v vrtcih: 
 
VRTEC INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST 

(V EUR) 
1. BRANIK pridobitev uporabnega dovoljenja 364 
2. ČEPOVAN nakup opreme  2.492 
3. DORNBERK zamenjavo oken in vrat v Vrtcu Dornberk, 

nakup pohištva za Vrtec Dornberk, 

35.362 
5.000 

4. SOLKAN sanacijo ravnega dela strehe v Vrtcu Grgar, 

nakup pohištva za Vrtec Grgar in popravilo klopi v Vrtcu 
Solkan, 

461 
5.052 

5. NOVA  
      GORICA 

protihrupno izolacijo v Vrtcu Najdihojca, 
gumiranje atrijev in menjavo svetil v Vrtcu Mojca, 
dopolnitev ventilacije in hladilno omaro v centralni kuhinji, 

10.746 
15.177 
5.227 
18.738 
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omare za igralnice v Vrtcu Kurirček in Vrtcu Čriček, 

pomivalni stroj v Vrtcu Čriček, 

opremo za dodatni oddelek v Centralnem vrtcu, 

prenovo jedilnice v Centralnem vrtcu v dve igralnici in 

nakup opreme, 

nabava in montaža plinske peči in preureditev kotlovnice 
v Vrtcu Mojca. 

4.277 
4.112 
82.657 
 
22.343 

SKUPAJ  212.009 
19/10.125 - Investicija  - Vrtec Prvačina 
Izveden je bil postopek javnega naročanja za pridobitev izvajalca gradbenih del pri 
rekonstrukciji in obnovi obstoječe stavbe vrtca Prvačina. Z izbranim izvajalcem (Marc GP 
d.o.o.) je bila sklenjena pogodba v višini 826.811,90 EUR. Gradbena dela so se začela 
izvajati in bodo zaključena v prvi polovici leta 2011. 
Izveden je bil postopek javnega naročanja za pridobitev izvajalca za nakup in montažo 
opreme v vrtcu. 
 
19/10.129  Investicija – Vrtec Julke Pavletič v Solkanu 
Izdelana je bila projektna dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
V decembru 2010 je bila na Upravno enoto Nova Gorica vložena vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
19/10.144 – Investicija – Vrtec Ciciban 
Izveden je bil postopek javnega naročanja za pridobitev izvajalca gradbenih del pri 
rekonstrukciji in dozidavi vrtca Ciciban v Novi Gorici. Z izbranim izvajalcem (Final d.d.) je bila 
sklenjena pogodba v višini 1.042.767,27 EUR. Gradbena dela so se začela izvajati in bodo 
zaključena v prvi polovici leta 2011. 
Izveden je bil postopek javnega naročanja za pridobitev izvajalca za nakup in montažo 
opreme v vrtcu. 
 
 
1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
1903900  Osnovno šolstvo 
 
19/10.082 - Dejavnost osnovnih šol 
 
V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je vključeno sledeče število 
učencev: 
 Šolsko leto  2009/10 Šolsko leto 2010/11 

OSNOVNA ŠOLA  Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev 

1. Branik 9 138 9 128 

2. Čepovan  4 37 4 38 

3. Dornberk 12 206 11 197 

- Prvačina  2 30 2 22 

4.   Frana Erjavca N.G. 25 535 25 529 
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5.   Milojke Štrukelj N. G.  19 418 18 403 

- Ledine  9 192 9 194 

6. Solkan 23 511 22 503 

- Grgar  3 46 2 35 

- Trnovo   1 12 2 15 

7. Šempas  15 250 16 258 

8. Kozara  N. G. 6 41 6 37 

 
SKUPAJ  

 
128 

 
2.416 

 
126 

 
2.372 

V vse osnovne šole je vključenih 2.372 učencev, v 126 oddelkih. V primerjavi s preteklim 
šolskim letom se je število zmanjšalo za 44 učencev oziroma za 2 oddelka.  
Povečanje števila oddelkov je opazno v Podružnici Trnovo in OŠ Šempas.  
Padec števila oddelkov pa je razviden v OŠ Dornberk, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ 
Solkan in Podružnici Grgar. 
 
Pri Osnovni šoli Kozara Nova Gorica so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki 
posebnega programa in mobilna služba. 
 
Mestna občina Nova Gorica je skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za 
materialne stroške in dodatni program. 

Dodatni program osnovnih šol vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad 
normativom. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 21 delavcev, za katere je potrebno 
mesečno zagotoviti 44.166,07 EUR oziroma 529.992,84 EUR letno.  

Zaposleni predstavljajo: strokovne delavce v 1. razredu (6,5 delavk), svetovalne delavke 
(3,7), kuharice (4) in druge delavce (6,7). 

Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2010/11 sledeče število dodatno 
zaposlenih (stanje 01.09.2010): 

OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

STROŠKI ZA MESEC 
SEPTEMBER 2010 (V EUR) 

1. Branik  1,00 2.784,44 

2. Čepovan  2,00 3.386,22 

3. Dornberk 1,00 2.906,04 

4. Frana Erjavca Nova Gorica  4,20 9.024,06 

5. Milojke Štrukelj Nova Gorica  5,80 11.934,46 

6. Solkan  3,73 7.407,94 

7. Šempas  1,36 3.454,65 

8. Kozara  Nova Gorica 1,80 3.268,26 

 
SKUPAJ  

 
20,89 

 
44.166,07 

 

19/10.084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 
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Skladno s predlogom komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje so se v poletnih  
mesecih izvajala predvidena vzdrževalna dela. 

      ŠOLA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST 
(V EUR) 

1. ČEPOVAN izdelavo shem instalacij v kotlovnici šole  

pridobitev uporabnega dovoljenja  

504 
6.108 

2. DORNBERK obnovo električnih razdelilnih omaric in  sanitarij 50.000 
3. F. ERJAVCA NG nakup garderobnih omar za učence 13.000 
4. M. ŠTRUKELJ NG nakup kombija  

ureditev centralnega ogrevanja na centralni šoli 

zamenjava svetil na podružnici Ledine  

sanacija parketa v učilnicah na podružnici Ledine  

20.984 
37.321 
9.880 
4.655 

5. SOLKAN pridobitev uporabnega dovoljenja 100.000 
6. ŠEMPAS ureditev električne instalacije in svetil v telovadnici, 9.700 
7. KOZARA NG menjava strešne kritine na telovadnici in hodniku pri 

telovadnici ter investicijsko vzdrževalna dela na 
obstoječi kotlovnici 

35.523 

8. GLASBENA Š. prestavitev ogledal v baletni dvorani 2.325 
 
SKUPAJ 

  
290.000 

 
19/10.087 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za 
najem s postopnim odkupom.  

19/10.126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
 
Sredstva v letu 2010 so bila namenjena za: 
- geodetski načrt, pridobitev mnenja za spremembo namembnosti zaklonišč v šoli v višini 

2.631,00 EUR,  
- projektno dokumentacijo za ureditev garderob in vhoda na razredno stopnjo v višini 

13.420,00 EUR, 
- ureditev stopnišč v višini 31.710,16 EUR. 
  
19039002  Glasbeno šolstvo 
19/10.090  Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic (Brda, Kanal, Miren– 
Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica) smo 
zagotavljali sredstva za delovanje Glasbene šole Nova Gorica. 

 
1904  Terciarno izobraževanje 
19049002  Visokošolsko izobraževanje 
19/10.093 - Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 
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Za Univerzo v Novi Gorici smo skladno z letno pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje 
zagona študijskih programov.  
 
19/10.094 - Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 
 
Za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske smo skladno z letno pogodbo 
zagotavljali sredstva za zagon novih programov ter delovanje VIRS-a.  
 
19/10.095 - Najemnina prostorov za visoko šolstvo - Univerza 
Univerzi v Novi Gorici smo skladno z letno pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje 
najemnine prostorov (predavalnice, laboratoriji), saj obstoječi prostori na Vipavski cesti 13 v 
Rožni dolini ne zadoščajo potrebam dejavnosti.  

 
19/10.096 - Stroški nakupa stavbe Univerza 
Nadaljevali smo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni 
dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici.  
 
19/10.097 – Park znanja 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo Študentskega doma v Novi Gorici, ki je 
bilo prenešeno na Republiko Slovenijo - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
 
19/10.130 - Najemnina prostorov za VIRS 
V skladu s podpisano letno pogodbo smo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotoviti sredstva za najemnine. 
 
 
19/10.131 - Sredstva za programe FUDŠ 
V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za uporabne 
družbene študije.    
 
19/10.132 - Sredstva za programe FE 
V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za 
elektrotehniko.    
19/10.133 - Sredstva za programe EPF 
V skladu s podpisano pogodbo in aneksoma smo Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici 
zagotovili sredstva za programe, sofinanciranje podiplomskega študija in sofinanciranje 
inštitutov. Finančne obveznosti po pogodbi, so se z letom 2010 zaključile. 
 

1905  Drugi izobraževalni programi 
 
19059001  Izobraževanje odraslih 
 
Skladno s pogodbama, ki jo je podpisalo 6 občin (Brda, Kanal, Miren–Kostanjevica, Renče– 
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica) in Ljudska univerza Nova Gorica 
smo zagotovili sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica in Centra za 
vseživljenjsko učenje. 
 
1906  Pomoči šolajočim 
 
19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 
 
19/10.101 - Prevozi učencev 
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev v/iz šole.  
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Na osnovi Javnega razpisa za izvajanje prevozov za učence v Mestni občini Nova Gorica, je 
bila podpisana pogodba za šolsko leto 2010/11 s prevoznikom – družbo Avrigo d.d. Nova 
Gorica. 
 

19069002  Pomoči v srednjem šolstvu 
 
19/10.119 - Subvencije prevozov srednješolcev 
Skladno s proračunom in sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica smo z 
družbo Avrigo d.d. Nova Gorica in Holdingom Slovenske železnice d.o.o. sklenili pogodbe o 
subvencioniranju dijaških vozovnic, na osnovi katerih smo za dijake s stalnim bivališčem v 
Mestni občini Nova Gorica zagotavljali sredstva za subvencioniranje mesečnih dijaških 
vozovnic. 

 
19069003  Štipendije 
 
19/10.102 - Štipendije 
Na osnovi Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente 
v Mestni občini Nova Gorica smo objavili Javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje 
šolnin za nadarjene dijake in študente.  
Vlogo je oddalo le sedem kandidatov, pet pa jih je izpolnjevalo pogoje. Podeljenih je bilo pet 
štipendij.  
V šolskem letu 2010/11 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo skupno dvajset 
nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov.  
 
Skladno s pogodbo smo zagotovili sredstva za dve štipendije za študente, ki študirajo na 
Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Štipendiranje teh študentov je bilo z decembrom 2010 
zaključeno.  
 
20 - SOCIALNO VARSTVO 
 
Realizacija področja socialno varstvo znaša za leto 2010 55,10 %. Realizacija je nizka zaradi 
nerealizirane proračunske postavke 20/10.104 – Investicija v bivalne enote – VDC. 
Investicija poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki je 
v letu 2010 objavilo razpis za izbor izvajalca del. Zaradi postopkov v zvezi s tem (pritožbe) 
se je investicija začela v letu 2011. Mestna občina Nova Gorica je imela potrebna sredstva 
za investicijo zagotovljena v proračunu mestne občine za leto 2010. 
 
2002 Varstvo otrok in družine 
 
20/10.103 - Pomoč za novorojence  
Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica se namenja 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka staršem otroka, ki je državljan Republike 
Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v mestni občini. V letu 2010 je 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka prejelo 320 upravičencev. 
 
20/10.114 - Sofinanciranje materinskega doma  
Zavod Karitas Samarijan iz Solkana izvaja program Materinski dom Solkan, ki nudi začasno 
nastanitev materam z otroki ali samskim ženskam, ki potrebujejo začasno namestitev zaradi 
socialne ali materialne stiske. Pretežni del sredstev zavod pridobi s strani Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve. Program na podlagi letne pogodbe delno sofinancira tudi 
Mestna občina Nova Gorica. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20/10.104 – Investicija v bivalne enote - VDC 
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. Začetek gradnje je bil predviden v letu 2010. Obveznosti mestne občine so 
vezane na aktivnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki sofinancira izgradnjo 
samega varstveno delovnega centra in je v letu  2010 objavilo razpis za izbor izvajalca del. 
Zaradi postopkov v zvezi s tem (pritožbe) se je investicija začela v letu 2011. Mestna občina 
Nova Gorica je imela potrebna sredstva za investicijo zagotovljena v proračunu mestne 
občine za leto 2010. 
 
20/10.105 - Financiranje družinskega pomočnika  
Kritje stroškov za izvajanje socialno varstvene storitve družinski pomočnik je po Zakonu o 
socialnem varstvu obveza lokalne skupnosti. V letu 2010 je bilo v mestni občini povprečno 
10 družinskih pomočnikov, za katere je občina izpolnjevala svoje zakonske obveznosti. 
20/10.106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 
Za občane, ki so nameščeni v socialnovarstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni 
socialni zavodi, stanovanjske skupine) in nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi lahko 
poravnali stroške bivanja, mora občina po določilih Zakona o socialnem varstvu, iz občinskih 
sredstev delno ali v celoti zagotavljati plačilo oskrbe. Ob koncu leta 2010 je mestna občina 
doplačevala oskrbnino 71 občanom v različnih socialno varstvenih zavodih po Sloveniji. 
 
20/10.151 – Program Pomoč na domu  
Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS izvajalec 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu za mestno občino ter celodnevno telefonsko 
varovanje na daljavo. Sofinanciranje storitve najmanj v višini 50 % je na podlagi 99. člena 
Zakona o socialnem varstvu obveznost občine.  
Zaradi naraščanja števila občanov starejših od 65 let ter trenda, da starejši čim dlje ostanejo 
v domačem okolju, se potreba po pomoči na domu povečuje, s tem pa tudi stroški občine. 
Poleg tega se je potrebno približati normativom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev.  
Ekonomska cena za uro pomoči na domu je v letu 2010 v mestni občini znašala 18,71 EUR, 
cena na uro za uporabnika pa 4,17 EUR. 
 
20/10.108 - Subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu  
Subvencija stanarin socialno ogroženim občanom je zakonska obveza občine po 
Stanovanjskem zakonu. Do subvencij stanarin je bilo ob koncu leta 2010 mesečno 
upravičenih povprečno 97 občanov in sicer ob upoštevanju materialnega statusa 
upravičencev v različnih višinah. Del plačila za subvencije najemnin je bil realiziran v letu 
2011. 
 
20/10.109 - Regresiranje socialno šibkih  
Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so materialno 
in socialno ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za 
premostitev trenutne materialne ogroženosti (plačilo najnujnejših položnic), prehrane 
učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave, ozimnice. Višina denarne 
pomoči je v posameznem primeru odvisna od materialnega in socialnega stanja 
posameznika oz. družine. 
Število občanov, ki so na robu preživetja, se je v letu 2009 opazno povečalo zaradi 
gospodarske krize in posledično povečane brezposelnosti v našem okolju. Število vlog se 
tako povečuje, saj veliko družin in posameznikov ne zmore plačila osnovnih življenjskih 
stroškov (električne energije, vodarine, ogrevanja, plačil kosil šoloobveznim otrokom, šole v 
naravi in podobno).  
V letu 2010 je bilo vloženih preko 400 zahtevkov za enkratno denarno pomoč. Največ 
denarnih pomoči je bilo odobrenih za kritje prehrane v šoli, plačilo najnujnejših položnic 
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(stroški električne energije, ogrevanja, vodarine…), nakup kurjave, šole v naravi ter za druge 
stroške.  
 
20/10.110 - Pogrebni stroški  
V primerih smrti občana, ki nima lastnih prihrankov niti svojcev, ki bi lahko krili stroške 
pogreba, mora najnujnejše pogrebne stroške po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč poravnati občina, kjer je imel pokojni stalno bivališče. V 
letu 2010 sta bila dva takšna primera. 
 
20/10.116 – Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Proračunska sredstva se na podlagi letne pogodbe  namenjajo za izvajanje programa 
humanitarne dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica.  
 
10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva  
Sofinanciranje programov organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju 
socialnega varstva, se izvaja na osnovi javnega razpisa. V letu 2010 je na javnem razpisu 
kandidiralo 32 prijaviteljev, od tega 29 uspešno. Odobrena sredstva so znašala okvirno od 
200,00 do 6.000,00 EUR. 
 
 
11 - FINANCE 
 
Planirani odhodki so bili realizirani v višini 703.990 evrov oz. 96,5 % veljavnega proračuna. 
Največji posamičen odhodek in hkrati skoraj 70 % vseh odhodkov proračunskega 
uporabnika Finance predstavlja vračilo pogodbene obveznosti družbi Petrol, d.d. za 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Letni znesek v višini 484.744 evrov 
predstavlja dokončno plačilo te obveznosti. 
V okviru podprograma Spodbujanje stanovanjske gradnje je prikazanih 175.000 evrov, ki jih 
je MONG namenila delovanju Stanovanjskega sklada. Skoraj 20.000 evrov je znašala 
obveznost MONG do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe, ki jo 
nalaga veljavna zakonodaja in izvira iz prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. 
Servisiranje javnega dolga se nanaša na plačilo obresti od prevzetega kredita od javnega 
podjetja Vodovodi in kanalizacija, d.d. za izgradnjo javne infrastrukture. 
 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da se seznani z zaključnim 
računom proračuna za leto 2010 in ga po obravnavi sprejme. Zaključni račun prikazuje 
dejansko realizacijo proračuna v preteklem letu in zato njegove vsebinske spremembe niso 
mogoče. Zaključni račun s potrebnimi prilogami je bil v zakonskem roku do 28.2.2011 
posredovan Agenciji za javno pravne evidence RS. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili:   Vida Štucin in skrbniki                                                       Matej Arčon 
                   proračunskih postavk                                                          ŽUPAN 
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21 – 39 POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
 
BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Krajevne skupnosti so kot neposredni proračunski uporabniki vključeni v proračun s svojimi 
finančnimi načrti. V okviru le-teh razpolagajo s sredstvi, ki jih prejmejo iz integralnega 
proračun v obliki dotacij, z lastnimi sredstvi, ki jih prejemajo direktno na svoje transakcijske 
račune in s sredstvi, ki jih v obliki prenosov na dan 31.12. preteklega leta prenašajo v novo 
proračunsko leto. Realizacija prihodkov in odhodkov vseh krajevnih skupnosti je v splošnem 
delu proračuna zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji, v 
posebnem delu pa so odhodki prikazani še v obliki realizacije finančnih načrtov po 
posameznih proračunskih postavkah za vsako krajevno skupnosti posebej. 
 
 
PRIHODKI 
 
 
Krajevne skupnosti so v letu 2010 realizirale 958.832 € prihodkov, kar je 101,9 % veljavnega 
plana, oz. 1,3 odstotne točke manj kot v letu 2009. 
Lastni prihodki so bili realizirani v višini 400.081 €, kar je 1,9 % manj kot lani, v skupnem pa 
so predstavljali 41,7 % vseh prihodkov krajevnih skupnosti. Transfer iz integralnega 
proračuna je bil realiziran na nivoju planiranega in sicer v višini 558.751 €, kar je 
predstavljalo 58,3 % vseh prihodkov. 
Razpoložljiva sredstva so, poleg prejetih sredstev v letu 2010, predstavljali še prenosi 
neporabljenih sredstev iz leta 2009, ki so jih posamezne krajevne skupnosti izkazovale na 
postavki splošna proračunska rezervacija. Prenosi so za vse krajevne skupnosti znašali 
554.656 €. Med letom so ta sredstva, skladno z 8. členom odloka, na podlagi sklepov 
predsednikov krajevnih skupnosti prenašali na postavke, na katerih se je vršila poraba 
omenjenih sredstev. Na postavke je bilo v letu 2010 preneseno 310.821 €. 
 
Nedavčni prihodki so realizirani v višini 388.776 €, kar je 2,6 % več od planiranega. 71,5 % 
vseh nedavčnih prihodkov predstavljajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja med 
katerimi se realizirajo predvsem prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne 
prostore in prihodki od najemnim za grobove. Največ omenjenih prihodkov so realizirale KS 
Solkan (22,3 %), KS Nova Gorica (17,9 %), KS Rožna Dolina (11 %) in KS Šempas (10,4 
%).  
Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavlja glavnino prihodek KS Rožna Dolina (76,4 %) in 
sicer nakazilo odškodnine kraju zaradi deponije odpadkov v Stari Gori. 
Tretja podskupina so prihodki od prodaje blaga in storitev, ki predstavljajo le 3,2 % vseh 
nedavčnih prihodkov. Omenjene prihodke so realizirale predvsem KS Solkan, KS Šempas, 
KS Nova Gorica in KS Grgar (skupaj 90,3 %). 
 
Prejeta donacije so realizirane v višini 11.305 €, v primerjavi s preteklim letom pa so za 1,5 
odstotne točke nižje. 
 
Transferni prihodki predstavljajo tekoče transferje za prireditve in delovanje krajevnih 
skupnosti ter sredstva za investicije. Sredstva so prejele vse krajevne skupnosti po planu in 
sicer v višini 558.751 €, kar predstavlja 100 % plana. 
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ODHODKI 
 
Odhodki krajevnih skupnosti so v letu 2010 znašali 916.934 €, kar predstavlja 61,3 % plana. 
V primerjavi z letom 2009 so bili odhodki višji za 3,7 %. 
Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki  v letu 2010 je pozitivna v višini 41.898 € in 
povečuje stanje sredstev na računih. Krajevne skupnosti tako, ob upoštevanju prenosa iz 
leta 2009, v leto 2011 prenašajo 596.554 € sredstev. 
 
Tekoči odhodki so realizirani v višini 656.883 €, kar je 64,5 % plana in 10 % več kot v letu 
2009. V skupnih odhodkih predstavljajo kar 71,6 % delež. 
Del tekočih odhodkov (7,2 %) predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 
ter sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki jih izkazujeta samo KS Nova 
Gorica in KS Solkan, ki imata vsaka po eno redno zaposlitev na sedežu KS. 
Večji del tekočih odhodkov oz. 92,8 % le-teh predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so 
realizirani v višini 609.385 €, kar predstavlja 88,8 % plana in za 10,9 % višjo realizacijo kot v 
letu 2009. 
 
Tekoči transferi so dosegli realizacijo v višini 17.560 €, kar je 9 % več od planiranega, v 
primerjavi s preteklim letom pa skoraj za četrtino manj. Tekoči transferi v skupni bilanci 
odhodkov krajevni skupnosti predstavljajo slabe 2 % vseh odhodkov. 
 
Investicijski odhodki so realizirani v višini 242.491 €, ki so bila namenjena za nakup in 
gradnjo osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove le-
teh. Realizacija predstavlja dobro polovico plana (52,6 %), v primerjavi z letom 2009 pa je 
nižja za 8 %. Največ investicij so izvedle krajevne skupnosti Grgarske Ravne-Bate, 
Kromberk-Loke, Nova Gorica, Prvačina, Solkan in Šempas, ki so skupno prispevale 
realizacijo investicij v višini 73,8 %. Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijsko 
vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti, vzdrževanje krajevnih poti, investicije v 
kontejnerska mesta, vzdrževalna dela na pokopališki infrastrukturi, ter manjše ureditve 
športnih con in podobno. 
 
Poleg investicij, ki so izkazane v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se vodijo tudi 
investicije, ki so financirane direktno iz proračuna, vodi pa jih oddelek za infrastrukturo, kjer 
so v realizaciji finančnega načrta tudi prikazane. V letu 2010 je bilo tako za manjše posege v 
cestni infrastrukturi po KS, širitev mreže javne razsvetljave po KS in komunalne objekte po 
KS (pokopališča in poslovilne dvorane) porabljenih 233.011 € sredstev, kar je 45,6 % več kot 
v letu 2009.  
 
V nadaljevanju so v preglednici prikazani realizirani prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v 
letu 2010, priložena so tudi poslovna poročila, ki so jih pripravili predsedniki posamezne 
krajevne skupnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela:   Realizacija prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2010  
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Z.
št. 

Kon
to Opis postavke SKUPAJ KS 

BANJŠICE 
KS 

BRANIK 
KS 

ČEPOVAN 
KS 

DORNBERK 

KS 
GRADIŠČE 

NAD 
PRVAČINO 

KS 
GRGAR 

KS 
GRGARSKE 

RAVNE-
BATE 

KS 
KROMBE
RK-LOKE 

KS 
LOKOVEC 

I.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV                     

    PRIHODKI 958.831,97 22.240,38 44.247,37 21.804,93 34.724,57 25.951,80 34.675,63 21.060,84 55.539,84 33.350,57 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 388.776,09 2.756,34 18.336,37 4.516,97 11.260,61 3.752,80 13.291,59 3.224,88 8.287,88 3.587,61 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 278.161,14 2.756,34 18.306,37 4.516,97 11.060,61 3.311,65 11.470,06 3.224,88 7.747,88 3.357,61 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.262,04   30,00   200,00 441,15 1.821,53   120,00 100,00 
  714 Drugi nedavčni prihodki 98.352,91               420,00 130,00 

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00                   

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. 
dolgoročnih sred.stev 0,00                   

  73 PREJETE DONACIJE 11.305,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 11.305,00       1.880,00         1.000,00 

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 558.750,88 19.484,04 25.911,00 17.287,96 21.583,96 22.199,00 21.384,04 17.835,96 47.251,96 28.762,96 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 558.750,88 19.484,04 25.911,00 17.287,96 21.583,96 22.199,00 21.384,04 17.835,96 47.251,96 28.762,96 

   ODHODKI 916.933,87 20.771,61 46.208,51 22.617,19 34.399,15 24.372,44 30.447,38 37.047,00 60.270,21 35.405,41 

  40 TEKOČI ODHODKI 656.883,25 20.721,61 35.953,55 18.777,53 30.199,88 18.722,90 23.644,64 12.054,80 38.870,21 35.305,41 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40.666,93                   
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.830,95                   
  402 Izdatki za blago in storitve 609.385,37 20.721,61 35.953,55 18.777,53 30.199,88 18.722,90 23.644,64 12.054,80 38.870,21 35.305,41 
  403 Plačila domačih obresti 0,00                   

  41 TEKOČI TRANSFERI 17.560,00 50,00 0,00 700,00 600,00 0,00 2.150,00 180,00 400,00 100,00 
  410 Subvencije 0,00                   
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00                   
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 17.560,00 50,00   700,00 600,00   2.150,00 180,00 400,00 100,00 
  413 Drugi tekoči domači transferi 0,00                   

  42 INVESTICIJSKI ODHODKI 242.490,62 0,00 10.254,96 3.139,66 3.599,27 5.649,54 4.652,74 24.812,20 21.000,00 0,00 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 242.490,62   10.254,96 3.139,66 3.599,27 5.649,54 4.652,74 24.812,20 21.000,00   

  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00                   
    PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 41.898,10 1.468,77 -1.961,14 -812,26 325,42 1.579,36 4.228,25 --15.986,16 -4.730,37 -2.054,84 

II.   IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00                   

III.   IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0,00                   

IV.   
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA 
RAČUNIH 41.898,10 1.468,77 -1.961,14 -812,26 325,42 1.579,36 4.228,25 -15.986,16 -4.730,37 -2.054,84 

    Sredstva na računih na dan 31.12.2009 554.656,16 4.002,44 3.840,57 6.617,39 13.928,04 5.228,21 4.396,08 25.988,83 9.803,78 5.065,57 

    Sredstva na računih na dan 31.12.2010 596.554,26 5.471,21 1.879,43 5.805,13 14.253,46 6.807,57 8.624,33 10.002,67 5.073,41 3.010,73 
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Zap. 
Štev. Konto Opis postavke KS LOKVE-

LAZNA 
KS NOVA 
GORICA 

KS OSEK-
VITOVLJE

KS 
OZELJAN 

KS 
PRVAČINA 

KS 
RAVNICA 

KS 
ROŽNA 
DOLINA 

KS 
SOLKAN 

KS 
ŠEMPAS 

KS 
TRNOVO 

I.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV                     
    PRIHODKI 12.410,85 110.467,19 21.414,68 27.454,27 85.296,50 29.321,32 128.957,09 173.311,02 52.904,20 23.698,92 
  71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.494,85 52.113,19 4.330,64 6.279,23 15.577,54 9.486,36 105.811,05 83.079,02 33.544,20 8.044,96 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 1.494,85 49.713,19 4.330,64 6.279,23 11.465,14 9.486,36 30.691,90 62.099,66 28.802,84 8.044,96 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  2.400,00    300,00   3.271,20 3.578,16   
  714 Drugi nedavčni prihodki      3.812,40  75.119,15 17.708,16 1.163,20   
  72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. 
dolgoročnih sredstev             

  73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,00 1.500,00 0,00 5.390,00 0,00 0,00 
  730 Prejete donacije iz domačih virov      1.535,00 1.500,00  5.390,00    
  74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.916,00 58.354,00 17.084,04 21.175,04 68.183,96 18.334,96 23.146,04 84.842,00 19.360,00 15.653,96 

  740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 10.916,00 58.354,00 17.084,04 21.175,04 68.183,96 18.334,96 23.146,04 84.842,00 19.360,00 15.653,96 

    ODHODKI 13.140,01 127.884,36 22.695,20 29.060,12 82.548,14 29.880,23 105.834,89 116.091,38 49.536,39 28.724,25 
  40 TEKOČI ODHODKI 8.312,81 74.403,81 21.645,20 13.701,40 32.735,33 21.246,46 96.168,09 99.982,42 31.187,95 23.249,25 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  21.146,74     100,00  19.420,19    

  401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  3.432,32       3.398,63    

  402 Izdatki za blago in storitve 8.312,81 49.824,75 21.645,20 13.701,40 32.735,33 21.146,46 96.168,09 77.163,60 31.187,95 23.249,25 
  403 Plačila domačih obresti             
  41 TEKOČI TRANSFERI 1.400,00 150,00 1.050,00 400,00 0,00 0,00 5.780,00 400,00 4.100,00 100,00 
  410 Subvencije             

  411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom             

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 1.400,00 150,00 1.050,00 400,00   5.780,00 400,00 4.100,00 100,00 

  413 Drugi tekoči domači transferi             
  42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.427,20 53.330,55 0,00 14.958,72 49.812,81 8.633,77 3.886,80 15.708,96 14.248,44 5.375,00 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.427,20 53.330,55  14.958,72 49.812,81 8.633,77 3.886,80 15.708,96 14.248,44 5.375,00 
  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom             

    
PRORAČUNSKI PRESEŽEK-
PRIMANJKLJAJ -729,16 -17.417,17 -1.280,52 -1.605,85 2.748,36 -558,91 23.122,20 57.219,64 3.367,81 -5.025,33 

II.   IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             
III.   IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA             

IV.   
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA 
RAČUNIH -729,16 -17.417,17 -1.280,52 -1.605,85 2.748,36 -558,91 23.122,20 57.219,64 3.367,81 -5.025,33 

    Sredstva na računih na dan 31.12.2009 4.781,30 113.298,98 16.161,96 37.704,56 2.455,22 946,06 152.405,34 115.705,14 24.591,57 7.735,12 
    Sredstva na računih na dan 31.12.2010 4.052,14 95.881,81 14.881,44 36.098,71 5.203,58 387,15 175.527,54 172.924,78 27.959,38 2.709,79 
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KS BANJŠICE 
BANJŠICE 86 
5251 GRGAR 
 
 
Davčna št.: 96968265 
Matična št.: 5031745 
Šifra uporabnika: 83003 
Šifra dejavnosti: 75.110 
 
 
Datum: 21.2.2011 
 
 
 
                                        POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
KS Banjšice je v letu 2010 iz občinskega proračuna MONG prejela skupaj  19.484,04 € , od 
tega je bilo 8.563,00 € investicij, za delovanje KS 8.585,04 €. Lastni prihodki iz naslova 
najemnin (za poslovne prostore, najemnine grobov in mrliške vežice) so 2.742,01 €. Celotni 
prihodki so znašali 22.240,38 €, skupnih odhodkov pa je bilo za 20.771,61 €. Presežek 
odhodkov nad prihodki znaša 1.468,77 €.  
 
V letu 2010 smo uredili ogrevanje v  domu KS Banjšice, uredili smo parkirna mesta in 
okolico pri mrliški vežici. Uredili del javne razsvetljave in tekoča vzdrževalna dela na 
krajevnih poteh. KS Banjšice je tudi v letu 2010 sodelovala pri organizaciji krajevnega 
praznika, ohranjevala stike z občino Latina v Italiji.  
  
Sicer pa je KS Banjšice je delovala v skladu s sprejetim planom in v okviru sredstev, ki so jih 
prejeli iz proračuna MONG. 
 
 
 
Lep pozdrav!                
 
 

                                                                       KS Banjšice 
 

Ljubka Čargo  
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KS BRANIK                                                                                 BRANIK, 25.2.2011 
BRANIK 75                                                                                  Vaš znak.:. 
5295 BRANIK                                                                              Naš znak: 
Tel.: 05 305 73 18                                                                                                        
  
 
 
 
 
Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2010 

 

Iz pregleda finančnih pokazateljev za leto 20010 v KS Branik ugotavljamo, da smo poslovali 
v okviru naših finančnih možnostih in plana za leto 2010.  
 
Glede na velikost naše KS so potrebe po vzdrževanju komunalnih objektov, poslovnih stavb, 
pokopališča, javne razsvetljave ipd. velike. Dve tretjini  potrebnih sredstev smo pridobili iz 
občinskega proračuna, tretjino  sredstev pa smo pridobili z oddajo poslovnih prostorov v lasti 
KS ter najemnin za pokopališče.  
 
Iz občinskega proračuna smo v letu 2010 nadaljevali s širitvijo  ceste na Lojeve, delno smo 
sredstva namenili  za prekritje Zadružnega doma na Preserju ter manjša vzdrževalna dela na 
krajevnih poteh.  Iz najemnin za poslovne prostore pokrivamo predvsem manjša vzdrževalna 
dela na lokalnih poteh,  tekoče vzdrževanje kulturnega doma v Braniku  ter zavarovanja le 
tega ter vzdrževanje ostalih objektov v lasti KS. Del sredstev je namenjen  plačilu tekočih 
obveznosti (telefon, pisarniški material, podjemne pogodbe…) 
 
KS Branik je organizator velikega dela praznovanj, ki jih v kraju tradicionalno  prirejamo. Del 
sredstev  za pokritje stroškov prispeva MO Nova Gorica, del sredstev zberemo s prispevki 
krajanov ter podjetnikov v naši KS ter drugih pravnih oseb ter lastnimi viri sredstev. 
 
Ker smo s sredstvi za uresničitev vseh načrtov omejeni je plan predvidenih investicij skrbno 
izdelan ter realiziran po najnujnejših nalogah.. Od MO Nova Gorica pričakujemo v bodoče 
večji  posluh pri dodelitvi finančnih sredstev iz proračuna. 
 
Lep pozdrav. 
 
 
                                                                      Predsednik sveta KS: 
                                                                            Miran Vidmar                                                                  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
ČEPOVAN 
5253  ČEPOVAN 
 
 
Čepovan, 24.02.2011 
Št.del.:  10/2011 
 
 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA  
Oddelek za finance 
Trg Edvarda Kardelja 1 
 
5000 NOVA GORICA 
 
 
 
ZADEVA: POSLOVNO POROČILO 
 
V KS Čepovan so bila v letu 2010 izvedena naslednja dela: 
 

1. Dokončanje gradnje prizidka k kulturnemu domu (notranja ureditev) 
2. Asfaltacija krajevne poti v zaselku Dol 
3. Vzdrževanje krajevne poti v zaselku Dol 
4. Organizirano je bilo: 

– druženje ob 1. maju 
– pohod na Skopico 
– krajevni praznik 
– novoletno srečanje krajanov  

 
 
Predvidena dela v letu 2011 : 
 

1. Obnovitev opreme v vežici in saniranje stropa 
2. Urejanje in vzdrževanje krajevnih poti (odvodnavanje in sanacija podpornih zidov) 
3. Nabava opreme za kulturni dom – ureditev notranjosti 
4. Organizacija druženj krajanov ter krajevnega praznika 
 

 
 
 
 
                                                                                                 Predsednik KS Čepovan: 
                                                                                                 Adrijan Kofol 
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KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK 
Gregorčičeva 13 
5294 DORNBERK 
 
Datum: 25.2.2011 
 
 
 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Dornberk ocenjujemo kot uspešno, opravljene so bile 
številne zastavljene naloge in rešeno veliko problemov naših krajanov. 
 
S sredstvi, ki smo jih za delovanje KS prejeli s strani MONG in s sredstvi donatorjev 
smo ravnali skrbno in gospodarno. Menimo, da smo z razpoložljivimi sredstvi opravili 
večino  nalog, ki jih je bilo mogoče realizirati. 
 
Tudi v letu 2010 so nam veliko težav povzročale poplave in neurja, ki smo jih s 
pomočjo štaba za civilno zaščito pri MONG in gasilcev skušali kar najhitreje reševati. 
Za  pomoč in podporo smo  navedenim neizmerno hvaležni. 
 Že tako skromna sredstva za urejanje infrastrukture v našem kraju in zaselkih smo 
porabili za odstranjevanje posledic poplav in manjših zemeljskih plazov ter za 
urejanje krajevnih poti. 
 
Še vedno čakamo na dokončanje prenove mrliške vežice na pokopališču v  
Dornberku, ki bi  do izgradnje nove v Zaloščah, pomenila začasno  rešitev. 
 
V tem letu so se na področju naše Krajevne skupnosti nadaljevala dela pri obnovi 
vodovoda in urejanju kanalizacije, ki jih vodi MONG. 
Posebno pozornost smo posvečali urejanju krajanom prijaznega bivalnega okolja, 
uredili drevored med Dornberkom in Zaloščami, se uspešno vključili v vseslovensko 
čistilno akcijo Očistimo Slovenijo, uredili parkirišče ob pokopališču Dornberk in 
nadaljevali z aktivnostmi za ureditev pločnika Dornberk-Draga. V tem letu smo v 
našem kraju dobili tudi novo pošto, zaključila so se tudi dela pri obnovi mostov v 
Dragi in Paradižu. Ob obnovljenem  mostu čez Vipavo v Dragi je bilo  postavljeno in 
urejeno spominsko obeležje veteranov vojne za Slovenijo, pri katerem smo aktivno 
sodelovali. 
Krajanom smo predstavili osnutek občinskega prostorskega plana. Pri delovanju smo 
pomagali nekaterim lokalnim društvom in jim tudi zagotovili nove društvene prostore. 
 
V KS smo med letom pripravili in sodelovali pri večjem številu kulturnih in družabnih 
prireditvah, ki so pri krajanih naleteli na dober odziv in zadovoljstvo. 
 
Krajevna skupnost skrbi za dve pokopališči (Dornberk in Zalošče). Sredstva, ki jih 
pridobi z najemninami grobov namenja vzdrževanju in urejanju obeh pokopališč. 
 
V Zaloščah je v teku urejanje križišča za Budihni in hkrati dokončanje  rekonstrukcije 
kapelice, na katero smo čakali vrsto let. 
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Prepričani smo, do smo leto 2010 uspešno zaključili  in delovali v korist naših 
krajanv. Pristojnim službam pri MONG se zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri 
reševanju nastalih problemov. 
    
 
                                                                                    Predsednik sveta KS Dornberk 
                                                                                             Saksida Dušan 
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Krajevna  skupnost Gradišče 
Gradišče nad Pravčino 41 
5292 Renče 
Datum:21.02.2010 
 

 
Poslovno poročilo o delu K.S. Gradišče v letu 2010. 

 
V letu 2010 smo za delovanje krajevne skupnosti porabili (pisarniški materijal, 
novol.okrasitev,elek.,voda,komunala,plin,nagrada pred.sejnine,služ.tel.,,sreč. 
krajanov,pogostitev pri otvoritvi Gragorčičeve poti)5.978,16 evra 
Za praznovanje krajevnega praznika in srečanje Gradiščanov smo porabili 2.196,50 evra 
Na cesti proti pokopališču smo dokončali z oblogo zidu in stebrov in na njih montirali 
svetila,uredili parkerišče pri kult.domu.porabili smo 3.252,93 evra 
Plačilo za izgradnjo kontejnerskega mesta 5.000,00 evra 
Za urejanje pokopališča,košenje,čiščenje,komunala.voda,čiščenje zidu okoli pokopališča smo 
porabili 2.737,12 evra 
Za ponovno prekritje strehe sedeža K.S.Gradišče,ki  ga je neurje odkrilo in  nabava plinskih 
grelnikov,smo porabili  5.121,52 evra. 
Pomagali smo balinarskemu društvu Železnikar in športnemu društvu s tem,da smo jim nudili 
prostore za nemoteno delovanje. 
Poraba v letu 2010 je 24.372,44 evra. 
 

 
 
Predsednik sveta K.S. Gradišče  

Stubelj  Boris 
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KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR 
Grgar 47 
 
5251 GRGAR 
 
Grgar, 22.2.2011 
 

POSLOVNO POROČILO O DELU SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GRGAR V 
 LETU 2010 

 
Svet KS je s svojo dejavnostjo in finančnimi sredstvi sodeloval v različnih delih in projektih v 
kraju in sicer: 
 
‐  Kulturnemu  društvu    smo  dali  skoraj  2.000,00  €  za  investicijo  v  režijsko  sobo  in  za 
delovanje društva, 

‐ Športnemu društvu smo za prenovo strelske sobe plačali račun v višini 806,00 €.  

‐ Za popravilo klopi na pokopališču smo porabili 484,00 €. 

‐ Pri barvanju ograje na pokopališču je bilo porabljenih 350,00 €. 

‐ Z  800,00  €  smo  finančno podprli proslavo ob  65‐letnici konca  2.  svetovne vojne, ki  jo  je 
organizirala zveza borcev N Gorica. 

‐ Uredili smo dodatna kontejnerska mesta v Fobci, Bitežu in v vasi. 

‐ 1.500,00 € smo porabili za sofinanciranje meteorne Kanalizacije na Grašišču  (4.500,00 € so 
bila sredstva občine).  

‐ Iz lastnih sredstev smo sofinancirali svoj delež stavbe »stare pošte«. 

‐ Priredili smo krajevni praznik in za to porabili 2.500,00 €.  

‐ Nekaj sredstev smo namenili tudi raznim neprofitnim organizacijam, cca 500,00 €. 

Kot vsako leto smo tudi vzdrževali krajevne poti ter nekoliko popravili streho na kulturnem 
domu. Vsa ostala sredstva smo porabili za vodo , energijo in delovanje KS.  Zelo veliko dela 
in  časa  smo  porabili  za  usklajevane  raznih  problemov    v  zvezi  z  deli  pri  izgradnji 
kanalizacije. 

Vsa sredstva, ki smo jih investirali, so sredstva od delovanja KS in od najemnin.  

Lepo pozdravljeni! 
 
                                                                                                          Predsednik sveta KS Grgar 
                                                                                                          David Širok 
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Krajevna skupnost  
Grgarske Ravne – Bate 
 
 
Datum: 21.02.2011 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Oddelek za finance 
 
Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2010 
 
Odhodki: 
V letu 2010 smo izvedli nekatera zaključna dela v dvorani KS v Grgarskih 
Ravnah ( pleskanje, zvočna izolacija, …).  V rebalansu proračuna je bilo za to 
predvideno 14.010eur in porabljeno 14.007,81eur. 
Za delovanje KS je bilo planirano 5940eur in porabljeno 3.666,66eur, 
neplačanih odhodkov na postavki 486,59eur. 
Za prireditve in praznovanja  (krajevni praznik, obletnica pobratenja s KS 
Blejska Dobrava, sodelovanje s TD-pohod, pustna prireditev) je bilo od 
predvidenih 2.636eur, porabljeno 2.613,37eur. 
Pri prometni infrastrukturi je bilo za vzdrževanje krajevnih poti predvidenih 
5.199eur, porabljeno 5.176,92eur. 
Za kontejnerska mesta je bilo predvideno 2761eur, kar ni bilo realizirano. 
Za komunalno dejavnost – urejanje pokopališča in mrliške vežice je bilo z 
rebalansom predvideno 11.600eur in porabljeno 11.582,24eur, neplačanih 
odhodkov na postavki 46,77eur. 
Za postavitev in urejanje omrežja brezžičnega interneta je bilo z rebalansom 
predvideno 100eur. 
 
Prihodki: 
Skupaj predvidenih prihodkov za leto 2010 je bilo 45.525eur, realizacija do 
31.12.2010 37.047,00eur. 
 
 
 
                  
                                                                     Predsednik sveta KS 
                                                                            Jože Žbogar 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
KROMBERK – LOKE 
Ulica Vinka Vodopivca 72 
NOVA GORICA 
 
 
 
Datum: 25.02.2011 
 
 
 
 
   POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2010 
 
 
 
Svet KS Kromberk – Loke je na seji dne 23.02.2010 obravnaval poročilo o delu in o 
finančnem poslovanju v letu 2010 in ugotovil, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno ter 
gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, 
sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena. 
 
 
 
Finančno stanje in poslovanje: 
 

1. Prihodki v letu 2010 so bili realizirani v višini   EUR 55.539,84 
2. tega smo prejeli iz proračuna MONG     EUR 47.251,96   

od najemnin za grobove      EUR   7.497,09 
ostali prihodki (obresti in prispevki fizičnih in pravnih oseb)  EUR      790,79 
 

3. Odhodki v leti 2010 znašajo      EUR 60.270,21 
 

4. Prenos sredstev iz leta 2009 je bil     EUR    9.803,78 
V letu 2010 se je stanje sredstev zmanjšalo    EUR -    4.730,37 
Stanje sredstev na dan 31.12.2010     EUR       5.073,41 
 

      4.   Obveznosti znašajo na dan  31.12.2010    EUR       4.648,26 
 
      5.   Sredstva KS so se v letu 2010  zmanjšala    EUR -    2.235,99 
            in znašajo  na dan 31.12.2010     EUR  59.397,81 
 
Podrobnosti so razvidne iz  bilance stanja in bilance prihodkov in odhodkov in drugih prilog. 
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V letu 2010 je naša KS prejela iz proračuna MONG za 19.797 EUR  več sredstev kot v letu  
2009. V tem znesku so namenska sredstva  na postavki 28107 Investicije EUR 17.000. 
Dejanski stroški za načrte za rekonstrukcijo zgradbe KS so bili 21.000 EUR. Razliko 4.000 
EUR smo poravnali iz rezerve leta 2009.  
 
Glede na prejeta namenska sredstva, so bile opravljene naslednje naloge: 
 

o Vzdrževalna dela na lokalnih cestah in košnja cestnih brežin. 
o Zaključena je I. faza ureditve pločnika na ulici Bratov Hvalič. 
o V tem letu nam je podjetje Arhitekta d.o.o. izdelala načrte vključno z dokumentacijo 

za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo doma KS, tako, da smo lahko 
vložili prošnjo za gradbeno dovoljenje v letu 2010. Z lastnikom  parcele, ki meji na 
parcelo KS se vodijo pogovori za odkup zemljišča, ki bi jih potrebovali, če se poveča 
obseg  stavbe KS, kot je predvidena  prenova objekta. 

o V letu 2010 smo priredili več kulturnih prireditev, kot novoletni koncert, krajevni 
praznik, druženje starejših občanov pred novoletnimi prazniki in obdaritev le-teh. 

o Skupaj s Športnim društvom Kromberk je KS Kromberk-Loke organizirala pohod na 
Škabrijel.  

o Obujanje tradicionalnih vaških običajev. Pred praznikom 1. maja je mladina postavila 
             visok mlaj in ga lepo okrasila. 

o V letu 2010 smo nadaljevali z izdajo časopisa STRAN, ki ima zmeraj več strani in ga 
vsi krajani radi prebiramo. 

o Zaradi razširitve pokopališča pri SV. Trojici je bil dosežen odkup zemljišča od enega 
lastnika iz sredstev MONG. 

o Izdelan je bil projekt za izgradnjo pločnika v ulici V. Vodopivca od  odcepa poti  proti 
gradu do novih  blokov pri bivših Svetilih. 

o Redne seje KS. 
o Uredili smo tudi ekološki otok za zabojnike v neposredni bližini zaklonišča v ulici V. 

Vodopivca. 
o Ob občinskem prazniku 4. septembra 2010  smo imeli otvoritev vodovodnega  

omrežja Fajdigovšče – Ravnica. Krajani so v spomin  na ta dogodek postavili novo  
korito s pipo. Praznika so se udeležili: minister za lokalno samoupravo, župan in 
podžupanja MONG.  

o V sklopu evropskega projekta Mrzlek je bila zaključena izgradnja primarnega 
vodovodnega omrežja Damber – Ravnica ter I. faza sekundarnega omrežja 
Fajdigovšče – Bonetovšče. Načrtujemo, da bomo v letu 2011 zaključili z II. fazo 
projekta izgradnje vodovodnega omrežja Bonetovšče. 

 
 
 
 
 
 
        Predsednik KS 
        Robert Golob 
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KS LOKOVEC  
Lokovec 82 
5253 Čepovan 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
 

ZA KS LOKOVEC 
 

 
V letu 2010 smo izvedli naslednja dela: 

 Asfaltacija 
 Vzdrževanje kulturnih domov 
 Obnovitvena in vzdrževalna dela na pokopališču  
 Obnova zidu okoli cerkve 
 Cestni posegi na krajevnih poteh - gramoziranje 
 Organizacija krajevnega praznika 
 Ureditev varnostnih ograj 
 Organizacija in izvajanje zimske službe 

 
 
 
 
V letu 2011 pa nameravamo izvesti naslednje začetne plane: 

 Asfaltacija 
 Parcelacija cest – nadaljevanje projekta 
 Cestni posegi na krajevnih poteh - gramoziranje 
 Javna razsvetljava 
 Vzdrževanje kulturnih domov 
 Organizacija krajevnega praznika 
 Ureditev podpornih zidov in ograj 
 Čiščenje in košnja krajevnih poti 
 Organizacija in izvajanje zimske službe 
 Obnovitvena in vzdrževalna dela na pokopališču 

 
 
 
 
Lokovec, 18.2.2011 
        Predsednik sveta KS Lokovec 
          Darij Kogoj 
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Krajevna skupnost  LOKVE 
Lokve 30 
5252 Trnovo pri Gorici 
 
 
Lokve, 24. 2. 2011 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Oddelek za finance 
 
Trg E. Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 
 
 
Zadeva: POSLOVNO POROČILO  
 
V letu 2010 smo izvedli vzdrževalna dela na krajevnih poteh in pokopališču, nabavili opremo 
za prostore KS, pripravili praznovanje krajanov ter pripomogli k pripravi praznika Sv. 
Antona. 
 
Finančno ovrednotenje: 
Prejeli smo 12.410,85 EUR prihodkov in od tega 10.916,00 EUR iz proračuna MONG. 
Večino sredstev, ki jih je KS sama zbrala gre iz naslova najemnin za grobove (1.410,00 
EUR). 
Imeli smo 13.140,01 EUR odhodkov, in od tega za: 

a) pisarniški in splošni material in storitve  – poraba v višini 1.557,18 EUR (49,11% real. 
letnega plana) 

b) posebni materiali in storitve – poraba v višini 1.882,01 EUR (78,61% real. letnega 
plana) 

c) energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije – poraba v višini 1.975,01 EUR 
(70,74% real. letnega plana) 

d) tekoče vzdrževanje – poraba v višini 2.628,59 (64,57% real. letnega plana) 
e) drugi operativni odhodki – poraba v višini 270,02 EUR (38,41% real. letnega plana) 
f) tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – poraba v višini 1.400,00 

EUR (99,72% real. letnega plana) 
g) nakup opreme – poraba v višini 3.427,20 (presežek za celotno vrednost izhaja iz 

neplanirane zamenjave dotrajane opreme) 
 
 
Proračunski primanjkljaj v letu 2010 znaša – 729,16 EUR, ki smo ga pokrili iz splošne 
proračunske rezervacije. Prenos sredstev na račun na dan 31. 12. 2010 znaša 4.052,14 EUR. 
 
 
 
        Predsednik Sveta KS Lokve 
                    Boštjan Skok 
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POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI 
NOVA GORICA ZA LETO 2010 

                                                                 
 

1. PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Statut Mestne občine Nova Gorica 
- Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 
- Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica 
- Statut Krajevne skupnosti Nova Gorica 

 
2. LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN 

OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA 
 
2.1. Seje Sveta KS Nova Gorica 
 
Svet KS sestavlja 13 članov in se je v letu 2010 sestal v bivši sestavi na štirih rednih sejah in 
opravil več dopisnih sej. 
V tem obdobju  je  bil organiziran  zbor krajanov, ki živijo ob Kornu oziroma ob neposredni 
bližini bodočega Parka znanja. 
Na sejah je Svet KS obravnaval in sprejel poročilo o delu in zaključni račun za leto 2009 ter 
pripravil program dela za leto 2010, obravnaval je več vlog krajanov in izdal mnenja glede 
javnega dobra, obravnaval je problematiko infrastrukture v mestu in kritično ocenil stanje 
mirujočega prometa in vzdrževanje javnih površin v naselju Pristava, sprejel je sklep o 
določitvi volilnih enot na območju KS. Na pobudo krajanov je Svet obravnaval gradnjo 
muslimanske molilnice v mestu in ugotovil, da problem predstavljajo neurejen prostor, 
lastnina zemljišča in je nujno pripraviti ustrezne prostorske akte. Svet KS je podprl postavitev 
doprsnega kipa dr. Antoniu Ciccarelliju pred Zdravstvenim domom Nova Gorica ob pogoju, 
da se poudari njegovo pripadnost IX. korpusu. Opomba: Spomenik so kasneje postavili v 
Šempetru pri Gorici. Na pobudo Sveta KS in ob soglasju pristojnih organov je bila v mestu 
poimenovana nova ulica: Ulica Šantlovih. Krajevna skupnost Nova Gorica je postala tudi 
članica Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana. 
Na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010 so bili izvoljeni novi člani Sveta KS. Svet v novi 
sestavi se je sestal na dveh sejah. Prva seja je bila konstitutivna. Izvoljena je bila predsednica 
Sveta in podpredsednik, člani so se seznanili z nalogami. Na drugi seji pa so sprejeli predlog 
finančnega načrta za leto 2011 in predlog investicij na območju KS Nova Gorica ter 
obravnavali vloge krajanov v zvezi z zemljišči.  
 
V letu 2010 je bil sklican tudi zbor krajanov, ki je imel namen seznaniti krajane z načrti, ki se 
pripravljajo v zvezi s projektom Park znanja na lokaciji med Kornom in Streliško potjo. 
Krajani so postavili več vprašanj, se pa načeloma s projektom strinjajo in ga podpirajo. 
 
2.2. Vzdrževanje stavbe KS na Erjavčevi 4  
 
V letu 2010 smo nabavili opremo za sejno sobo in tri pisarne, obnovili parket in pleskali dve 
pisarni ter obnovili vhod v stavbo: obnovili tlak v pritličju, sanirali notranje stene in zamenjali 
vhodna vrata. 
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2.3. Prireditve 
 
Na pustni torek smo pripravili tradicionalno pustno rajanje za otroke, kjer se je zbralo veliko 
število otrok iz  vrtcev, nižjih razredov osnovnih šol in tudi veliko drugih. 
Organizirali smo tudi praznovanje krajevnega praznika ob spominu polaganja temeljnega 
kamna za prvi Ruski blok. V štirih dneh se je zvrstilo več kulturnih, zabavnih in športnih 
prireditev. Poskrbeli smo za otroški program in program za vse generacije. 
Pri pripravi prireditev sodelujemo s Kulturnim domom in Turističnim društvom Nova Gorica. 
 
2.4. Galerija Frnaža 
 
V galeriji Frnaža smo v letu 2010 postavili več razstav:  
- Ivan Jelinčič: V objemu gora in Soče 
- UNI tri: Razstava čipk 
- Anton Susič: Refleksije 
- Izidor Fiegl: Poslikave 
- Scula dei Corsi Merletti: Ustvarjalna prepletanja 
- KS Nova Gorica: Portret družine Šantel 
- TD Nova Gorica: Razstava vrtnic – cvetje in fotografije 
- UNITRI: Vpis in razstava fotografij in male plastike 
- Vili Jarc: Intimni svetovi 
- Miroslav Ivanković: Zahodi sonca 
- Andrej Trampuš: Ikone tišine 
Pripravili pa smo tudi predstavitev pesniške zbirke Odtisi Franeta Goljevščka. 
Glede na število dogodkov in tudi raznovrstnost vsebine ugotavljamo, da dobiva galerija vse 
večji pomen in prepoznavnost. Problem predstavljajo finančna sredstva, saj smo vezani 
izključno na lastna sredstva.  
 
2.5. Otroška igrišča 
 
Krajevna skupnost vodi register otroških igrišč v mestu oziroma evidenco njihovega stanja. 
Po programu smo v preteklih letih sodelovali z občino pri ureditvi ali prenovi vsaj enega 
igrišča na leto. V letu 2010 je podjetje OBI obnovilo otroško igrišče na Kidričevi ulici. 
 
2.6. Sejmi 
 
KS Nova Gorica je z organizacijo sejmov začela leta 1989 na pobudo Občine Nova Gorica, 
Gospodarske zbornice NG, Obrtne zbornice NG, Zveze prijateljev mladine in še nekaterih 
drugih in ker je bila takrat edina dovolj pogumna, da se je spoprijela z novim izzivom brez 
vsakršnih izkušenj. Dejavnost sejmov je prerasla okvire delovanja krajevne skupnosti, zato je 
krajevna skupnost ustanovila podjetje GAJ d. o. o. Nova Gorica, ki je v stoodstotni lasti 
krajevne skupnosti in ima soglasje mestnega sveta za delovanje.  
Krajevna skupnost (podjetje Gaj) je  v letu 2010 organizirala  24 sejmov: 12 mesečnih in 12 
bolšjih.  
Bolšji sejem je postal že tradicionalni in privablja v mestno središče vse več obiskovalcev.  
 
2.7. Komisija za hortikulturo 
V skladu z Odlokom je župan imenoval Komisijo za hortikulturo v kateri je zastopana tudi 
KS Nova Gorica. Komisija je na predlog krajanov opravila več ogledov, ki so se nanašali na 
poškodovana in moteča drevesa v mestu.  
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2.8. Kontejnerska mesta 
 
Uredili smo kontejnersko mesto na Cankarjevi ulici. Bomo pa skrbeli, da se bo uredilo še več 
kontejnerskih mest v mestu in na Pristavi. 
 

3.  PRIHODKI 
 
KS Nova Gorica je v letu 2010 dosegla realizacijo prihodkov v višini 110.467,19 EUR in je 
večja od planirane za 12.111,19 EUR. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 20.166,08 
EUR. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od obresti v višini 533,75 EUR, prihodki od 
najemnin v višini 17.232,33 EUR in prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 2.400,00 
EUR. Prihodki iz občinskega proračuna so namenjeni za delovanje KS (35.913,00 EUR), za 
prireditve (11.822,00 EUR) in  ureditev ekoloških otokov (10.619,00 EU).  
 

4.  ODHODKI 
 
Realizacija odhodkov znaša 127.884,36 EUR. Razlika med prihodki in odhodki znaša 
17.417,17 EUR in se pokrije z ostanki prihodkov iz preteklih let. 
  

5.  PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2010 
 
KS Nova Gorica upravlja z zemljišči, ki so vredna 8.039,68 EUR, z zgradbami v vrednosti 
352.173,75 EUR ter z opremo v vrednosti 59.853,83 EUR. Kapitalska naložba v Gaj d.o.o. 
znaša 28.058,87 EUR.  
Denarna sredstva na računu znašajo 95.881,81 EUR. 
Terjatve do kupcev znašajo 1.733,85 EUR in pričakujemo celotno plačilo. Neplačani odhodki 
znašajo 7.888,74 EUR in zapadejo v plačilo v letu 2011. 
 

6. OCENA USPEHA PRI REALIZACIJI PROGRAMA DELA 
 
Program dela, ki smo si ga zastavili, smo skoraj v celoti dosegli.  
Seje sveta KS so bile sklicane po potrebi, glede na gradivo, ki ga je bilo potrebo obravnavati. 
V preteklih letih smo dobili sredstva za vzdrževanje otroških igrišč v mestu. Uspeli smo 
obnoviti skoraj vsa igrišča. Vzpostavili smo tudi ustrezno evidenco. Sredstev za vzdrževanje 
otroških igrišč ne dobivamo več. 
Z organizacijo raznovrstnih sejmov poživljamo mestno središče. 
Uspešni smo bili pri organizaciji kulturnih dogodkov. Pripravili smo več vsebinsko 
raznovrstnih dogodkov galeriji Frnaža, organizirali smo pustovanje za otroke in pripravili 
praznovanje krajevnega praznika. Sodelovali smo pri prireditvi Dnevi saksofona.  
Z delom in osebnimi prispevki sodelujemo tudi pri urejanju nasadov vrtnic, oleandrov in 
azalej na Kostanjevici. 
V letu 2010 smo znatna sredstva namenili ureditvi oziroma obnovi prostorov Krajevne 
skupnosti na Erjavčevi 4. 
Svet KS je pri obravnavi realizacije finančnega načrta za leto 2010 ocenil, da je KS s sredstvi, 
ki so bila na voljo v letu 2010 ravnala gospodarno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom 
in rebalansom.  
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7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 

Računovodstvo za potrebe Krajevne skupnosti opravlja računovodska služba KS pri Mestni 
občini Nova Gorica, plačilni promet in izdajanje računov pa opravlja zaposlena pri KS Nova 
Gorica. Vsakodnevni pogled v finančne tokove imajo predsednica KS, tajnik in služba za 
računovodstvo KS. 
 

8. DRUGA POJASNILA 
 
Svet KS meni, da ima Krajevna skupnost Nova Gorica premalo možnosti za vplivanje na 
dogodke v mestu: ne dajemo soglasji za prireditve, niso upoštevani predlogi za urejanje 
infrastrukture in manjših a nujnih vzdrževalnih del v mestu, v proračunu se za urejanje mesta 
namenja premalo sredstev, ker niso upoštevani niti število prebivalcev, niti obremenitev 
mesta z dnevno migracijo. 
 
Več let smo opozarjali na nerešen problem v zvezi s hišo na Kostanjeviški 18, Pristava. Hišo 
in probleme smo "podedovali" od KS Pristava, ko se je pripojila KS Nova Gorica. 
Lastniška razmerja v zvezi s to hišo niso urejena saj obstaja pravica odkupa etažne lastnine po 
dedičih nekdanjega stanovalca. Hiša je v razpadajočem stanju in predstavlja nevarnost za 
okolico. Svet KS Nova Gorica je že leta 2005 sprejel sklep, da se hišo proda, kar pa Mestni 
svet MONG takrat ni potrdil. Konec leta 2010 smo dobili soglasje Mestnega sveta MONG za 
prodajo navedene nepremičnine in jo bomo v letu 2011 realizirali.  
 
 
 
V Novi Gorici, 17. februar 2011 
 
 
                                                                                          Boža Mozetič, univ. dipl. ekon. 
                                                                                        Predsednica Sveta KS Nova Gorica 
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KRAJEVNA SKUPNOST OSEK-VITOVLJE 

Osek 73 

5261 ŠEMPAS 

Datum: 23. 2. 2011 

 

POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2010 

 

Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje je na seji obravnaval poročilo o delu in o 
finančnem poslovanju v letu 2010. Soglašal je, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno, ter 
gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, 
sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena.  

Finančno poslovanje in stanje sredstev: 

1. Prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 21.415 EUR (v letu 2009 21.331 
EUR), od tega 17.084 EUR oz. 80% (v letu 2009 16.603 EUR) iz proračuna MONG, od 
najemnin za grobove 4.190 EUR (v letu 2009 4.549 EUR) in 141 EUR drugih prihodkov 
(obresti in najemnina). 

Za investicije smo iz proračuna MONG prejeli 5.443 EUR (v letu 2009 5.288 EUR) 
namenjenih vzdrževanju krajevnih poti. 

Vsi prihodki so realizirani v planiranem obsegu.  

2. Odhodki znašajo skupaj 22.695 EUR (v letu 2008 19.354 EUR), od tega za 
vzdrževanje krajevnih poti 13.726 EUR (v letu 2009 9.775 EUR) oz. 60%, za prireditve 828 
EUR (v letu 2009 2.425 EUR), za delovanje krajevne skupnosti 5.024 EUR (v letu 2009 
5.586 EUR) oz 22% in za vzdrževanje pokopališč Osek in Vitovlje 2.188 EUR (v letu 2009 
1.568 EUR).  

3. Prenos sredstev iz leta 2009 je znašal 16.161 EUR (iz leta 2008 14.185 EUR), v 
letu 2009 pa se je stanje sredstev zmanjšalo 1.280,52 za 1.281 EUR in znaša 31.12.2010 
14.881 EUR. 

4. Obveznosti znašajo 31.12.2009 3.512 EUR (31.12.2009 4.504 EUR), od tega 1.103 
EUR oz. 31% za tekoče poslovanje, 2.409 pa za vračilo sredstev za vlaganja v 
telekomunikacije. Obveznost za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijo priprdajo 
Krajevni skupnosti kot povračilo za njen delež v vlaganja, zato se bodo evidentirala v letu 
2011 kot njen prihodek. 

5. Osnovna sredstva znašajo na dan 31.12.2009 39.213 EUR, denarna 
sredstva na podračunu pa 17.291 EUR. 

                                                                                               

                                                                                                    Predsednik sveta 

                                                                                                         Franc Živec 
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Opravljene naloge v letu 2010: 

V letu 2010 so se izvedla vsa predvidena dela in dodatno še nekatera druga, ki so se 

izkazala za potrebna med letom. V nadaljevanju je prikazan kratek povzetek opravljenih del 

in sicer: 

Obe pokopališči (Osek in Vitovlje) sta se vzdrževali v enakem obsegu kot v preteklih 

letih (košnja, škropljenje). Prihodki za ta namen so sredstva, zbrana iz najemnine za grobove, 

ki jih plačujejo najemniki grobov v skladu s sklepom sveta KS. 

• Na področju krajevnih poti smo izvedli nasipanje s tamponom popravilo bankin,ter 

asfaltiranje le teh . Opravljena so bila vzdrževalna dela, kot je grediranje poti in 

obsekavanje. Nabavljali smo tudi material za razne interventne posege (gramoz, 

cement, v primerih, ko so krajani sami opravili dela na krajevnih poteh. V mesecu 

decembru je bila popravljena tudi meteorna kanalizacija v Vitovljah, po tem ko je 

zamakala v stanovanjsko hišo in je bila intervencija nujna. 

• Na področju kontejnerskih mest smo na različnih lokacijah popravili in zamenjali 

zaščitne verige 

• Krajevna skupnost Osek-Vitovlje aktivno sodeluje z društvi in organizacijami, ki 

delujejo na njenem področju v dobrobit in za dobro počutje krajanov. Pri nekaterih 

družabnih in javnih prireditvah, kot so že tradicionalne:  

• »Praznik kostanja v Vitovljah«, 

• prireditev za mlade »Nasmeh poletju«, 

• srečanje harmonikašev »Pod lipo v Oseku«  

• sodeluje tudi organizacijsko, zlasti pa s finančnim prispevkom pri prireditvah, ki niso 

komercialno naravnane. 

• Finančno pomagamo tudi OK RK, Društvu za samopomoč in nekaterim drugim 

neprofitnim društvom.  

• Krajevna skupnost Osek-Vitovlje nudi KiTD Osek in Ktd Vitovlje v uporabo svoje 

prostore, kjer se (tudi v letu 2010) odvijajo predstavitve umetniških in drugih del naših 

krajanov. S to obliko so zadovoljene potrebe krajanov, ki se, ki se izvajajo že šest let,  

krajani zelo zadovoljni, tako da tudi sami sodelujejo pri pripravah, zlasti pa se radi 

udeležujejo otvoritve razstav. Prostori niso najbolj primerni za tovrstne prireditve, 

zlasti zaradi lege stavbe, mnogokrat pretesni, toda to je (zaenkrat) edina možnost, s 
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katero zadovoljujemo potrebe krajanov po druženju. To je tudi en od dokazov, da 

kraju primanjkuje prostor, za katerega prosimo in nanj čakamo že kar nekaj desetletij 

in za katerega so že izdelani načrti. 

• Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje se je v letu 2010 sestajal na rednih sejah vsaj 

enkrat na mesec, kjer smo obravnavali tekočo problematiko, program dela, sprejeli 

finančni načrt za leto 2010 in 2011, obravnavali poročilo o poslovanju v letu 2010 idr. 

• Krajevna skupnost je za svoje delovanje porabila sredstva za plačilo stroškov 

porabljene električne energije, vode, sejnine članom sveta, pisarniški material in za 

druge potrebe.  

• Poročilu je priloženo podrobnejše finančno poročilo, kjer so izkazani prihodki in 

odhodki po funkcionalni klasifikaciji in po namenu, prikazano v primerjavi s planom 

za leto 2010. 

                                                                                                           Predsednik sveta  

Franc Živec 
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KS OZELJAN 
Ozeljan 92 
5261 Šempas 
 
 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
 
KS Ozeljan je prejeta  proračunska sredstva porabljala skladno s finančnim načrtom. Sredstva 
smo namenili potrebam skladno s proračunskimi postavkami in višino sredstev za posamezno 
postavko. 
 
Sredstva za delovanje KS smo namenili za tekoče delovanje in potrebe – stroški električne 
energije, vode, telefona, pisarniški material, pošta,... 
 
Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo namenili za obnovo in 
vzdrževanje rizičnih in poškodovanih odsekov cest. Uredili smo kanale za odvodnjavanje in 
rešetke na cestišču. Nabavili smo varnostna ogledala na nevarnih mestih. Uredili smo košnjo 
in obrezovanje dreves ob vseh cestiščih. 
 
Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki smo vložili v rekonstrukcijo in adaptacijo 
kontejnerskih mest in zbirališč odpadkov. 
 
Sredstva za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Poravnali smo tekoče stroške za 
upravljanje in vzdrževanje pokopališč v Ozeljanu in Šmihelu.    
     
 
 
        Svet KS Ozeljan 
        Predsednik: 
        Marko Tribušon 
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                    POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
 

I. SPLOŠNI DEL 
 

 
I. Predstavitev Krajevne skupnosti Prvačina 

 
Krajevna skupnost Prvačina je pravna oseba javnega prava – v okviru nalog, ki jih opravlja 
samostojno. 
KS je ožji del Mestne občine Nova Gorica in  neposredni proračunski uporabnik.  Ima svoj 
statut in druge splošne akte. KS Prvačina ima svoj podračun pri MF UJP Nova Gorica. V 
pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Sedež ima v prostorih Kulturnega doma v Prvačini 48. 
Število prebivalcev v KS Prvačina je ob popisu 2002 , 1169 prebivalcev. 
 

1. Organiziranost in odgovorne osebe 
 
Organ krajevne skupnosti je svet, ki so ga izvolili krajani s stalnim prebivališčem na njenem 
območju in sicer na splošnih volitvah, ki so bile v jeseni 2010. 
 
Svet sestavlja sedem članov. Od decembra 2010 zaradi smrti enega od članov svet deluje v 
šestčlanski sestavi 
 
Nadzorni svet sestavljajo trije člani.  
 
Predsednik sveta zastopa in predstavlja KS, in je odgovoren za pravilno delovanje KS, 
sklicuje in vodi seje, ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet. 
 
KS Prvačina nima zaposlenih delavcev. 
 
 

2. POSEBNI DEL 
 

II. Dejavnost oziroma naloge 
 
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v MO Nova Gorica, z dajanjem 
pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki naj jih MO Nova Gorica izvaja na njenem 
območju, ali pa vpliva na življenje in delo njenih prebivalcev, ter sodeluje z njimi. 
Gospodari kot dober gospodar z lastnim premoženjem in premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica, v primeru če ga le ta prenese nanjo, s posebnim odlokom. 
V vasi pospešuje kulturne, športne, humanitarne in društvene dejavnosti , vzpodbuja tudi 
prostovoljno delo. 
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Opozarja na socialne probleme, probleme mladih   in jih skuša s krajani sproti reševati. 
Seznanja pristojne organe Mestne občine Nova Gorica s potrebami in problemi krajanov. 
 
 
           2.  Financiranje 
 
Krajevna skupnost pridobiva transferna sredstva za  delovanje, prireditve ter za investicijska 
dela  na objektih in infrastrukturi iz  proračuna Mestne občine Nova Gorica.  
 
KS pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, ti so:  
 

• najemnine - plačila krajanov in drugih pravnih in fizičnih oseb   
• prostovoljno delo -  fizičnih oseb – krajanov,  
• sponzorska oz. donatorska  sredstva - pravnih in fizičnih oseb 

 
Svet KS vsako leto predloži MO Nova Gorica finančni načrt, le ta pa ga vključi v proračun 
občine, sprejme pa ga Mestni svet.  
 
 
 

1. Investicije v letu 2010 
 
V letu 2010 smo dokončali oz. nadaljevali z naslednjimi investicijami: 
 

• Zaključila se je izgradnja poslovilne vežice, v letu 2011 se pričakuje izdaja 
uporabnega dovoljenja.  

     
• Začela se je investicija v izgradnjo vrtca Prvačina, predvideni zaključek del spomladi 

2011.    
       
• Delovati je začel dislocirani oddelek Glasbene šole Nova Gorica.  
 
• Pričela se je gradnja večnamenske glasbene učilnice v prizidku k domu krajanov, 

predvideni zaključek spomladi 2011.  
 

• Potekalo je redno vzdrževanje krajevnih cest in poti, izvedeni so bili nekateri manjši 
posegi v smislu investicijskega vzdrževanja stavb v upravljanju KS. 

 
• Na pročelje Kulturnega doma je bila postavljena replika kipa sokola.  

 
 
 

2. Praznovanja in druge aktivnosti v letu 2010 
 

 
• Krajevni praznik Prvačine 5. julij. 

Prireditev se je odvijala dva dni 4. in 5. julija 2010. Program je obsegal tako kulturne 
kot  športne dogodke. V okviru praznika je pihalni orkester Prvačka pleh muzika na 
trgu pred cerkvijo izvedel letni koncert, v okviru praznovanja je bila predstavljena na 
novo vzpostavljena spletna stran www.prvacina.si.  

http://www.prvacina.si/
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• Postavitev temeljnega kamna za vrtec in slovesnost ob zagonu oddelka glasbene šole  
Oktobra  2010 je KS ob omenjenih dogodkih izpeljala slovesnost, ob kateri je med 
drugim izšla publikacija z naslovom V pesti je moč, v žilah krepost, v mislih 
domovina.  

• V pomoč in podporo smo bili tudi pri naslednjih prireditvah: Turističnemu društvu 
Prvačina pri prireditvi Praznik breskev, Prosvetnemu društvu France Bevk pri 
organizaciji Božično-novoletnega koncerta, Društvu žena iz Prvačine pri organizaciji 
gostovanja na otvoritvi razstave Skriti obrazi Aleksandrije v Ljubljani.  

• Uspešno sodelujemo  z vsemi društvi v vasi in sicer Turističnim društvom Prvačina, 
Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Prvačina, Športnim 
društvom  Prvačina, Prosvetnim društvom France Bevk , sekcijo, Prvačka pleh muzika 
in Prvačkimi mažoretami, Društvom žena Prvačina, Društvom upokojencev Prvačina 
in njegovo balinarsko sekcijo, Malonogometnim klubom Prvačina, RK Prvačina . 

• Povečala  se je tudi dejavnost dislociranega oddelka knjižnice Franceta  Bevka iz 
Nove Gorice, ki deluje v naših prostorih. 

 
 
 

3. Cilji oz. vizija za leti 2011 in 2012 
 
Člani sveta KS Prvačina si prizadevamo za začetek oz. nadaljevanje naslednjih dejavnosti v 
vasi: 

 
• Ureditev dela parka ob spomeniku v otroško igrišče. 
• Dokončanje stavbe vrtca v Prvačini. 
• Dokončanje učilnice za glasbeni pouk v prizidku Doma krajanov 
• Nadaljevanje ter dokončanje izgradnje kanalizacije po celi vasi. 
• Zamenjavo vodovodnih cevi in izgradnjo meteorne kanalizacije, prioritetno z 

ureditvijo pločnika ob cesti proti Goranemu koncu. .  
• Asfaltacijo in  preplastitev poškodovanih cest. 
• Dokončanje tribune na zunanjem igrišču in dvig mreže. 
• Izgradnjo kontejnerskih mest in sanacijo obstoječe razsvetljave. 
• Razširitev pokopališča, popravilo zidu in ureditev žarnih grobov.  
• Ureditev avtobusnih postajališč na regionalni cesti, s semaforjem in prehodi za pešce. 
• Zagotovitev sredstev za obnovo kulturnega doma – dvorane in postavitev sončne 

elektrarne na strehi kulturnega doma in doma krajanov. Ob 100. obletnici stavbe 
načrtujemo slovesnost ob krajevnem prazniku. 

• Čimprejšnjo izgradnjo  poti od mostu čez Vipavo do Dornberka. 
• Izgradnjo  ceste do Gradišča nad Prvačino in nujno popravilo mostu čez reko Vipavo. 
• Postavitev hitrostnih ovir in druge ukrepe za večjo prometno varnost v kraju 
• Ureditev platanovega drevoreda od pokopališča proti cerkvi. 
• Urejanje struge potoka Prvač in reke Vipave 
 

 
7. Prizadevali si bomo za naslednje dejavnosti: 
 
 

• Pomoč Prosvetnemu društvu France Bevk pri prizadevanju za ohranitev Prvačke pleh 
muzike, ki je ena najstarejših pleh muzik v Sloveniji, saj je dopolnila že 25 let 
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delovanja. Skupaj si bomo prizadevali za uspešno delovanje glasbenega 
izobraževanja , saj se bo le s “podmladkom” godba lahko ohranila.  
 

• Skupaj z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Prvačina, si bomo  
prizadevali, da se odkupi hiša na placu pred cerkvijo v Prvačini,  in se preuredi v  
muzej.  

 
• V pomoč in podporo bomo tudi turističnemu društvu pri organizaciji 11. Praznika 

breskev v mesecu juliju 2010. 
 

• Z veseljem bomo sodelovali z vsemi društvi in organizacijami v našem kraju, ter jim v 
skladu s svojimi možnostmi pomagali pri njihovem delu. 
 

• Vzpodbujali in podpirali bomo dejavnosti, ki krepijo kakovost življenja krajanov in 
omogočajo ustvarjalno preživljanje prostega časa.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010 
 
Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2010 

 
SREDSTVA 
 

1. Nabavna vrednost nepremičnin, opreme in drobnega inventarja znaša na  
dan 31. 12. 2010 

                                                                                                                                     v EUR (brez centov) 
Naziv        Nabavna 

       vrednost 
       Odpisana  
       vrednost 

Kulturni dom - stavba  
282.140

  
94.441 

Parkirni prostor pred pokopališčem  
32.904

  
7.514 

Investicija v teku – poslovilni objekt  
46.398

                     / 

Investicija v teku – godbena šola  
 34.012

 

Investicija v teku - igrišče  
7.864

  
/ 

Druga oprema  
 2.099

 
140 

Oprema  
10.284

  
10.081 

Drobni inventar  
6.433

  
6.433 

Skupaj dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju          422.133

 
         118.609 

 
 

2. Denarna sredstva na računu           5.203 
   
3. Računi (kratkoročne terjatve              337 

 
4. Računi NUPD      62  

 
5. Računi NUPO                120  

 
6.  Tekoči odhodki            5.656  
 
6. Investicijski odhodki                     337 
 
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA       11.715  
 
7.  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo         5.811 

 
8.  Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo                  3  

 
9.  Kratkoročne obveznosti za izplačilo pogodb o delu            178 
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10.  Nedavčni prihodki              517 

 
11.  Kratkoročno odloženi prihodki                  2  
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI        6.511  
 
 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
1. Splošni sklad znaša                                                                    272.072  
 
2. Splošni sklad za drugo, prenos prihodkov znaša                           5.203  
  
3. Dolgoročne obveznosti do Cotič Nataše znašajo                        27.852  

 
4. Kratkoročne obveznosti Cotič Nataša                                          3.600 

(vlaganja v gostinski lokal v stavbi KS, Prvačina 48) 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                    308.728 
SKUPAJ SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV                        433.848            433.848 
 
 
Pojasnila k postavkam IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010  
 
 

Naziv    Znesek v EUR 
  (brez centov) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 85.297 
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 30 
Prihodki od najemnin za poslovne prostore 3.600 
Najemnina za grobove 6.549 
Najemnina za bankomat, mrliško vežico 1286 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
oglaševanja -sponzorji 

 
300 

Drugi nedavčni prihodki - zavarovalnina 3.654 
Drugi izredni nedavčni prihodki 158 
Prejete donacije   1.535 
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 
delovanje 

 
9.934 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 
drugo 

 
10.293 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 
investicije 

 
47.958 

 
II. SKUPAJ ODHODKI 

 
82.549 

Pisarniški in splošni material in storitve 20 
Založniške in tiskarske storitve 1.138 
Hrana, storitve menz  in restavracij 1.556 
Drugi splošni material in storitve 4.747 
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Geodetske storitve, parcelacije, cenitve 300 
Drugi posebni material in storitve 6.227 
Električna energija, poraba kurilnega olja,  
voda, odvoz smeti, komunalne storitve in 
komunikacije 

 
 

7.759 
Tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov 5.611 
Avtorski honorarji, podjemne pogodbe , 
izplačila preko študentskega servisa, stroški 
glasbenih izvajalcev 

 
 

4.246 
Plačilo storitev org. poobl. za plač. promet 33 
Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije 34.461  
Načrti in druga projektna dokumentacija 8.352 
Drugi operativni odhodki 1.100 
Nakup opreme za učilnice 1.832 
Nakup drugih osnovnih sredstev 5.168 
III.  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

 
2.748 
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KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA 
RAVNICA 9 
5251 GRGAR 
 
 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
TRG E. KARDELJA 1 
5000 NOVA GORICA 
Služba za finance 
 
 
 
 
 
Zadeva: LETNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
 
 
V letu 2010 smo poslovali v skladu s planom in proračunom MONG. Ker smo med letom 
prejeli več lastnih sredstev od najemnin in donacij, smo s sklepi o prerazporeditvi uspeli 
opraviti nekatera dela, ki jih v prvotnem planu nismo predvideli. Tako smo ob občinski cesti 
prebarvali zid in ograjo, uredili kontejnersko mesto za kosovne odpadke in pokrili obveznosti 
do Komel Zoran s.p. za ograjo pri Kulturnem domu. Uredili smo tudi prostore za delovanje 
KS, za kar se moramo zahvaliti tudi MONG.   
V Ravnici se je dalo v uporabo vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje se 
je zgradilo tudi v Podgozdu, nadaljevanje za Sedovec pa je predvideno v letošnjem letu. Tako 
so se končno uresničile dolgoletne želje po zdravi pitni vodi. 
Za terjatve do bivšega najemnika prostorov smo vložili izvršbo v višini 3.471,83 EUR ki je 
postala pravnomočna, vendar zaradi nesolventnosti dolžnika še neizterljiva. 
V letu 2010 nam je huda burja poškodovala streho na Kulturnem domu in mrliški vežici in na 
ograji igrišča. Streho smo popravili in poravnali iz sredstev za intervencije, ograjo pa bomo 
sanirali s povračilom škode od zavarovalnice. 
 
 
Ravnica, 17. 2. 2011 
 
 
 
Lep pozdrav!                                                                      Predsednik sveta k. s. Ravnica 
                                                                                                         Aleš Dugulin 
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IZVLEČEK POSLOVNEGA POROČILA KS ROŽNA DOLINA ZA LETO 2010 
 
Svet KS Rožna Dolina je na svoji 3. seji obravnaval in sprejel poročilo o 
poslovanju v letu 2010. 
 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2010 realizirala 128.957,09 € prihodkov, in 
105.834,89 € odhodkov. 
Na prihodkovni strani je potrebno pojasniti, da izkazujemo 75.000 € prihodkov iz 
naslova odškodnin zaradi vplivov centra za ravnanje z odpadki za leto 2009, sredstva 
so bila nakazana v januarju leta 2010. Realizirana so bila načrtovana sredstva za 
izplačilo odškodnin  prizadetim krajanom. KS je pridobila skupaj nedavčnih sredstev 
105.811 €. 
 
Ugotoviti je potrebno, da so znašala sredstva prejeta iz proračuna MO Nova Gorica 
23.146 €, kar predstavlja 17,9 % vseh prihodkov. 
Lastnih sredstev, oziroma drugih prihodkov je bilo realiziranih v višini 105.811 €. Iz 
povedanega izhaja, da se obseg sredstev iz proračuna ohranja po višini, razmerje 
med davčnimi in nedavčnimi prihodki pa se spreminjav korist nedavčnim prihodkom, 
kar pomeni, da se KS trudi pridobivati sredstva za zadovoljevanje potreb KS tudi 
izven proračuna MONG.  
 
Krajevna skupnost je za investicije, vzdrževanje in obnove namenila skupaj 5.790 €, 
kar je vsega 25 % sredstev, ki jih je namenila v letu 2009.  
 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2010 namenila nekaj več kot 32.000 € za 
tekoče vzdrževanje objektov in krajevnih poti, za vzdrževanje JR na območju KS in 
za manjše posege na območju KS pa smo namenili nekaj manj kot 2.500€.  
 
Že v letu 2008 je KS načrtovala nadaljevanje izgradnje pločnika ob dostopni cesti k 
Bolnici za invalidno mladino, vendar smo se odločili investicijo začasno ustaviti, saj je 
bilo za pričakovati, da se bo v letu 2010 začela gradnja na območju ZN Rožna Dolina 
III, ki zajema tudi izgradnjo infrastrukture (pločnikov, JR ) na območju, ki ga želi 
urediti KS. Žal se to v celem letu 2010 ni zgodilo, tako da bo potrebno v letu 2011  
nadaljevati z urejanjem tega območja. 
 
Svet KS je namenil za vzdrževanje judovskega pokopališča 3.041 € lastnih sredstev. 
 
Tudi izgradnjo pločnika mimo Šterka smo načrtovali že koncem leta 2008. V letu 
2009 smo ta dela želeli izvesti v sklopu izgradnje nove telekomunikacijske centrale, 
ki jo je načrtoval Telekom, kar pa se ni uresničilo, tako da se tudi ta investicija 
prenaša v leto 2011 in to v lastni režiji, saj je nerealno pričakovati, da bi Telekom po 
desetih letih obljub uresničil projekt postavitve nove centrale.  
 
Na cesti v Mandriji so bile zasilno sanirane poškodbe na cesti, ki jih povzročajo 
tovornjaki ko odvažajo les z območja, zato se bo potrebno dogovoriti o načinu 
vzdrževanja tega dela ceste z lastniki gozdov.  
 
V letu 2010 je bila izvedena preplastitev dela lokalne ceste na območju zgornje 
Ajševice, ob tem se je uredilo tudi odvodnjavanje meteornih voda. 
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KS je organizirala za potrebe krajanov tudi rekreativne dejavnosti.  
Krajevna skupnost podpira razne športne dejavnosti namenjene krajanom vseh 
starostnih skupin, pri čemer se podpira vse vrste organizirane rekreacije, tako na 
prostem kot v zaprtih prostorih.  
 
V letu 2010 smo posvečali potrebno pozornost informiranju krajanov s pomočjo 
spletne strani, s tem da smo krajane sprotno obveščali tako o dogajanju v KS kot o 
delu Sveta KS. Obiskovalci naše spletne strani pa imajo dostop tudi do številnih 
informacij upravnega in poslovnega značaja.  
 
Svet KS v skladu s finančnimi zmožnostmi pomaga tudi društvom, ki delujejo na 
območju KS. Kot pomoč pri njihovem delu je krajevna skupnost za izvajanje njihovih 
programov namenila skoraj 8.000 €. 
 
Poleg sodelovanja z obema športnima društvoma, velja izpostaviti dobro sodelovanje 
z odborom Rdečega križa, krajevnim odborom Zveze borcev in Društvom 
upokojencev, ki prevzema pomembno vlogo pri povezovanju starejših krajanov ter pri 
organiziranju njihovega aktivnega udejstvovanja.  
 
Svet KS ugotavlja, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno, da so nekateri pomembni  
cilji iz programa dela sicer ostali v izvajanju, z dobrimi obeti, da se v tem letu tudi 
realizirajo.  
 
Svet KS ugotavlja, da se gospodarska kriza odraža tudi na obsegu in dinamiki 
izvajanja programa dela in še posebej na obsegu investicij širšega pomena na 
območju KS. 
 
Svet KS  pri upravljanju z lastnimi finančnimi sredstvi posveča posebno pozornost 
načrtovani investiciji v večnamenski objekt za potrebe rekreacije in družbenih 
dejavnosti v KS, ki jo načrtujemo v letih 2011  - 2014, čemur se nameni celoten 
presežek sredstev. 
  
Rožna Dolina, 23.2.2011 
 
        Predsednik Sveta KS 
          Valter Vodopivec 
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POSLOVNO  POROČILO 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

SOLKAN 
ZA LETO 2010 

 
 
 
 
 
 
                         Solkan, februar 2011  
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Krajevna skupnost Solkan deluje že 43 let. Po številu prebivalcev in gospodinjstev je druga 
največja skupnost v Mestni občini Nova Gorica. Kot primestna KS se srečuje z vrsto 
problemov, ki so v pristojnosti Mestne občine Nova Gorica, predvsem na področju urejanja 
prometa, tovornega prometa, okoljevarstveno in komunalno problematiko. Ti problemi pa se 
ne zaključijo na mejah KS temveč bi jih morali reševati z večjo vlogo organov Mestne občine 
Nova Gorica in sodelovanju mestne in primestnih KS. To smo že predlagali, ker smo 
prepričani, da bi v sedanjih kriznih razmerah številne problem lažje rešili v korist vseh 
krajanov.. 
Največ časa v letu 2010 smo posvetili vprašanjem, ki se nanašajo na obvoznico, problematiki 
prometne ureditve v Solkanu, tovornega prometa, okoljevarstveni problematiki, problematiki  
razsvetljave, pokopališča, delovanja športne cone, aktivnosti na področju pokritja kotalkališča 
in urejanju odnosov med društvi in KS. Vse to je imelo svoj odraz v programu dela odborov, 
komisij in v delu Sveta KS ter n ima svojo osnovo v finančnem planu za leto 2010 in 
dolgoročnem programu dela in investicij. O vsem tem bomo še podrobno spregovorili. 
Programe na kulturnem in socialnem področju  smo v celoti izvedli. 
Poudariti moramo tudi uspešno delovanje Turističnega društva Solkan in ostalih kulturnih in 
športnih društev, ki so prispevali pomemben delež pri aktivnostih v Solkanu. 
V ospredju aktivnosti smo postavili tudi vprašanja, ki zadevajo razvoj Solkana kot so: 
vprašanja razvojnih možnosti gospodarskih in drugih dejavnosti – revitalizacija Solkana, 
celovita prometna ureditev, aktivnosti za urejanje starega jedra Solkana, aktivnosti za 
izgradnjo pokrite dvorane, kar je pogoj za večje aktivnosti. Vse to bodo glavne  aktivnosti v  
letu  2011.  
Osnova za delovanje KS je bil finančni plan za leto 2010 in rebalans, sprejet program 
aktivnosti Sveta, odborov ter komisij. Določene naloge izhajajo iz dolgoročnega programa in 
programa investicij, aktivnosti na teh področjih pa so odvisne od sredstev, ki jih dobimo od  
MONG in lastnih sredstev. Želim poudariti, da smo s sredstvi racionalno in gospodarno 
ravnali, tako da bi dosegli čim boljše učinke. 
V KS potekajo aktivnosti za ureditev pravnih in ekonomskih odnosov med KS in društvi, ki 
imajo za svoje delovanje dogovorjeno uporabno pravico. V to je vključena zakonska ureditev 
pravnega statusa in ocena vrednosti vložka posameznega društva. Na osnovi sprejetih 
kriterijev na seji Sveta se urejajo tudi pogodbeni odnosi z najemniki. 
Stari Svet KS je imel v letu 2010 6 rednih sej, 1 izredno sejo in 2 korespondenčno. 
Novoizvoljeni svet pa je imel v lanskem letu 3 redne seje. Nadzorni odbor, katerega člani so 
vabljeni na seje Sveta KS se je sestal in ocenil poslovanje. Aktivnost odborov in komisij  je 
veliko prispevala k realizaciji nalog iz programa.   
KS je etažni lastnik objekta IX. Korpus 46, objekta Soška 29-31, kompleksa bivše solkanske 
karavle, zemljišča žarnega pokopališča, parkirnega prostora za domom in parcele gozda v 
Skalnici. Z lastnino odgovorno gospodari, zato prostore, ki so primerni za uporabo daje v 
najem, išče pa tudi rešitve za odprodajo prostorov, ki niso primerni za izvajanje aktivnosti KS 
(Soška cesta  29 – 31). 
KS ima v upravljanju Dom KS, ki je občinska lastnina. Naša želja je, da bi MONG prenesla 
lastnino na KS. KS ima od Soških elektrarn Nova Gorica v brezplačni uporabi del kompleksa 
športne cone ob Soči. Športna igrišča so dana v upravljanje Športnem društvu Mladih Solkan, 
vzdrževanje športnih objektov ureja KS. Gostinski objekt je oddan v najem. 
 
Ocena izvajanja nalog iz programa 
1. Prometna ureditev in urejanje prometa v Solkanu 
    V letu 2010 se je realizirala prva faza prometne ureditve v severnem delu Solkana. Ureditev  
    še ni dokončana. Komisija je predlagala dolgoročno ureditev in dokončanje še južnega dela 
     Solkana. To bo glavna naloga v letu 2011 in tudi dokončna ustrezna rešitev tovornega 
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     prometa skozi Solkan. 
 
2. Komisija je obravnavala tudi zadeve s področja okoljevarstvene problematike. Predvsem se 
    je ukvarjala s problematiko Livarne Solkan, ki je zaprosila za okoljevarstveno soglasje za 
    novo peč. KS je na osnovi strokovnih mnenj dala pripombe. Po naših informacijah posto- 
    pek še ni zaključen. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2011. 
    Glede SIA in Kamnoloma so potekali razgovori z vodstvom navedenih firm in njihovih 
    lastnikov Salonit Anhovo, kjer smo se pogovarjali o tekoči problematiki. Razgovori se  
    bodo nadaljevali tudi v letu 2011. 
 
3. Pokopališče 
    Lahko ocenimo, da je bilo leto 2010 zelo uspešno, saj je Komisija za pokopališče uspešno 
    vodila upravljanje in vzdrževanje pokopališča. Dokončana so bila še dela s prenovo  
    glavnega vhoda – vrat na pokopališču. Zasajene so bile ciprese na žarnem pokopališču. 
    Z deli na žarnem pokopališču se ni nadaljevalo, ker MONG ni zagotovila sredstev.  
 
4. Investicije 
    Vse aktivnosti so bile v letu 2010 usmerjene v iskanje rešitev za pridobitev sredstev za 
    pokritje kotalkališča in s tem pridobitev velike dvorane, ki jo KS skoraj edina med KS 
    nima. Večnamensko dvorano KS nujno potrebuje, zato zahtevamo od MONG za  
    realizacijo. Potekla je veljavnost gradbenega dovoljenja, pridobili smo ponovno  
    podaljšanje. 
    Možnost realizacije investicije s postavitvijo sončne elektrarne s sovlagateljem Eco  
    Power iz Maribora, ki je finančno sodeloval z Gorico leasing,  je odpadla. 
    Projekt moramo  realizirati v letu 2011. 
 
5. Komunalna dejavnost 
    Prometno in infrastrukturno problematiko smo že opredelili. Zato bi tu opozorili le na 
    področje komunalnega urejanja. V zaključni fazi je urejanje kontejnerskih mest. 
    Dokončna ureditev bo realizirana v letu 2011. 
    Na področju javne razsvetljave so izvedli eno investicijo. Zaradi pomanjkanja sredstev 
    MONG nismo mogli z deli nadaljevati.  
 
6. Socialna dejavnost 
    Komisija za socialne zadeve je sprejet program v celoti izvedla v zadovoljstvo starejših 
    krajanov, ki jih je v Solkanu iz leta v leto več. V celoti je bil izveden tudi program 
    aktivnosti do materinskega doma, VDC Klanec in drugih ustanov na našem področju. 
    Potrebno je poudariti uspešno organizacijo srečanja starejših krajanov. Tudi sredstva 
    za vrsto aktivnosti je priskrbela komisija sama. 
 
7. Kulturna in športna dejavnost 
    Na področju kulturnih in športnih dejavnosti so bile uspešno izvedene vse planirane  
    prireditve in razstave. Vse prireditve  so bile dobro obiskane. Številne prireditve so  
    zahtevale veliko aktivnost posameznikov za izvedbo prireditve in za pridobitev  
    sponzorjev. Organizacija je bila prilagojena razpoložljivim sredstvom s tem, da ni bila  
    okrnjena kvaliteta.  
    Tu bi želel poudariti tudi velik prispevek v raznih aktivnostih Turističnega društva Solkan, 
    Pevskega zbora Slavec, Kajak kluba Soške elektrarne in Društva upokojencev Solkan. 
    V letu 2011 smo izdali štiri številke Solkanskega časopisa, priloga zadnjega časopisa je 
    posvečena donatorstvu akademskega slikarja Vladimirja Makuca Solkancem.  
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    Izdane številke so dosegle svoj namen. t.j. informiranje krajanov o dogajanjih v KS.   
 
8. Sodelovanje s KS in rajonskimi sveti 
    Tudi v letu 201o so potekale aktivnosti med KS in rajonskimi sveti Gorica in Štmaver. 
     Z rajonskim svetom Gorica je bilo manj aktivnosti. Z rajonskim svetom Štmaver pa  
     potekajo zelo pogoste in uspešne aktivnosti na področju kulturnih in športnih prireditev.  
    Tudi v letu  2010 ni zaživelo sodelovanje med KS, ki mejijo na našo KS. 
 
 
II. DEL  Primerjava izdaza prihodkov in odhodkov 2009 – 2010 
 
PRIHODKI 
Celotni prihodki so bili v letošnjem letu za 5 % večji kot prejšnje leto  in 1 % nad planom. 
 
Prihodki od premoženja so bili za 13 % večji kot prejšnje leto (najemnine) in za 16 % nad 
planom. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili letos za 12 % večji kot prejšnje leto (sponzorstvo) 
in 83 % pod planom. Darovalci se sami odločajo ali nam prispevajo sredstva kot donacijo ali 
v obliki reklamne storitve.  
Drugi nedavčni prihodki so bili letos večji za 17 % kot leto prej in 25 % nad planom. 
Donacije so bile letos za 37 % manjše kot lansko leto in desetkrat nad presežkom plana. 
Prihodki iz proračuna MONG so bili letos za 1 % večji kot lani. Plan je bil v celoti realiziran. 
 
ODHODKI 
Odhodki so bili letos za 11 % manjši kot lani in 60 % pod planom (na račun še nerealizirane 
investicije na karavli).  
Postavka plače in prispevki je za 1 % večja kot lani in 3 % nad planom, ker se ni upošteval 
predlagan plan KS. 
Izdatki za blago in storitve so v letošnjem letu za manj kot 1 % večja od lani ter 8 % pod 
planom. 
Tekoči transferi so bili v letošnjem letu za 65 % manjši kot lansko leto in niso bili planirani. 
 
Investicijski odhodki so bili za 46 % manjši kot leto prej in 92 % pod planom. V letu 2010 še 
ni prišlo do realizacije investicije na karavli in tudi investicijska dela na kontejnerskih mestih 
se v letošnjem letu niso realizirala. 
 
BILANCA STANJA 
Pri dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju beležimo skupaj 1 % zmanjšanje sredstev 
v primerjavi s prejšnjim letom. Zmanjšanje gre predvsem na račun amortizacije sredstev. 
Kratkoročna sredstva so za 46 % večja kot leto prej in sicer na račun sredstev, ki so 
namenjena za investicije. 
Kratkoročne terjatve do kupcev so za štiri krat večje kot lansko leto na račun še neplačane 
pogodbene obveznosti za odškodnino za služnost. 
Za 6 % so se zmanjšale tudi zaloge (knjige). 
Kratkoročne obveznosti so bile letos manjše za 9 % od predhodnega leta, predvsem zaradi 
manjših kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in poračuna investicije Gostinstvo Golob  
(Žogice). 
 
Postavka lastni viri in dolgoročne obveznosti je v letošnjem letu za 9 % večja kot lani na 
račun splošnega sklada (prenos presežka prihodkov letošnjega leta) in drugih dolgoročnih 
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obveznosti (poračun investicije Zveza SABS). 
 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Svet KS Solkan je na svoji  5. seji dne 24. 2. 2011 na osnovi predloženih materialov 
razpravljal in sprejel zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2010. 
 
V razpravi je bila dana pozitivna ocena gospodarjenja in poslovanja Sveta KS in aktivnosti, ki 
so v zaostrenih pogojih dela zagotovile izvedbo planiranih nalog. 
V razpravi je bila izražena zahteva po odgovornem odnosu vseh dejavnikov pri planiranju in 
izvedbi nalog na področju investicij, s poudarkom na tisti del kjer se sredstva zagotavljajo s 
strani MONG in drugih dejavnikov. Izražena je bila zahteva, da je v letu 2011 potrebno 
urediti odnose z uporabniki na bivši solkanski karavli. 
Na osnovi ocen in vzrokov za nerealizirane naloge, je potrebno te opredeliti v programih 
komisij in Sveta KS ter zagotoviti aktivnosti za realizacijo zastavljenih nalog. 
 
Smatram, da je zaključni račun realen prikaz stanja in dejavnosti v KS Solkan. V bodoče bo 
potrebno tesnejše sodelovanje z ustreznimi službami v MONG zaradi uspešne realizacije 
nalog v KS, ki so v soodvisnosti z MONG. 
 
 
 
Solkan, 24. 2. 2011                                                     PREDSEDNIK SVETA KS 
                                                                                               Jožef Leban 
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS 
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI  
   
Številka : 28/11 
Datum: 25.2.2011 
 
 
       
                 ZAKLJUČNI RAČUN – POSLOVNO POROČILO 
 
 
Svet KS Šempas je sprejel finančni  in operativni plan  za leto 2010, ki ga spremlja in realizira 
v okviru danih možnosti. 
 
Ker so bile pristojnosti vodenja investicij v komunalne objekte odvzete in prenesene na 
občino, je to tudi v preteklem poslovnem letu povzročalo časovne zamike in zastoje. 
 
V finančnem načrtu  za leto 2010, je stanje na dan 31.12.2010 naslednje: 
 
 
Prihodki v letu 2010        52.904,20 EUR 
Odhodki v letu 2010        49.536,39 EUR 
Presežek prihodkov            3.367,81 EUR 
 
Po izjavi mojega predhodnika g. Davorina Volka, so bile medletne preusmeritve določenih 
postavk nujne, zaradi dokončanja poslovilnega objekta in investicijskega vzdrževanja 
stavbnega premoženja. 
 
Sredstva na računih na dan 31.12.2010 so 27.959,38 EUR. 
 
V letu 2010 smo zagotovili redno vzdrževanje krajevnih poti. 
 
Za kulturo, prosveto in turistično promocijo kraja so bili organizirani številni dogodki, ki so 
bili s strani krajanov zelo pozitivno sprejeti. Sodelovanje z vsemi krajevnimi organizacijami 
in društvi je zelo dobro. Pozitivno smo sodelovali s KS Ozeljan in KS Osek – Vitovlje, na 
skupni turističnih prireditvah, pohodih  in izobraževanju v organizaciji Ljudske univerze. 
 
Iz računovodskega poročila in njegovih prilog so razvidni finančni pokazatelji poslovnega 
stanja in sredstev, s katerimi upravlja KS Šempas. 
 
Nadzornemu odboru in Svetu KS Šempas predlagam, da računovodsko in poslovno poročilo 
obravnavata in jih potrdita.  
 
 
 
                                                                              Predsednica sveta 
                                                                           Krajevne skupnosti Šempas 
                                                                               Damjana Pavlica l.r. 
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KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO 
Trnovo 39 
5252 Trnovo pri Gorici 
 
 
Datum, 22.2.2011 
 
 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
 
 
KS Trnovo je prejeta proračunska sredstva porabila skladno s finančnim načrtom. Sredstva 
smo namenili potrebam skladno s proračunskimi postavkami in višino sredstev za posamezno 
postavko. 
 
 
Sredstva  za delovanje KS smo namenili za tekoče vzdrževanje in potrebe- stroški električne 
energije, vode, telefona, pisarniški material, pošta…. 
 
 
Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo namenili za obnovo in 
vzdrževanje rizičnih in poškodovanih odsekov cest. Uredili smo košnjo in obrezovanje dreves 
ob vseh cestiščih. 
 
Sredstva za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Poravnali smo tekoče stroške za 
upravljnje in vzdrževanje pokopališč na trnovem. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Predsednik 
                                                                                                       Jožef Plesničar 
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PREGLED POSLOVANJA POSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV v letu 2010 
 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Branik Čepovan Dornberk F. Erjavec M. Štrukelj Solkan Šempas 

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.149.585 473.537 1.859.763 2.380.185 3.204.028 3.188.976 1.947.421
- proračunska sredstva države 712.145 353.370 1.017.382 1.837.730 2.255.831 2.055.673 1.124.152
- proračunska sredstva MONG 210.940 86.453 512.404 216.146 278.943 540.667 507.335
- proračunska sredstva drugih občin 73.023 2.155 35.310 0 0 15.547 33.474
- prihodki tržne dejavnosti 11.571 31.259 28.193 21.289 291.431 56.950 22.466
- drugi prihodki 141.906 0 266.474 305.020 377.823 520.139 259.994

II.   ODHODKI 1.145.508 473.128 1.848.906 2.379.835 3.206.580 3.168.221 1.932.834
- amortizacija 23.302 821 34.408 6.667 34.232 62.772 44.953
- investicijsko vzdrževanje 0 38.553 31.657 95.387 2.832 61.629
- materialni stroški 189.004 55.568 229.494 456.132 595.860 600.576 183.225
- sredstva za bruto plače 720.951 334.696 1.255.271 1.643.572 2.162.596 1.914.894 1.337.802
- prispevki in davki na plače 113.332 51.480 172.956 234.655 307.519 320.348 190.024
- drugi odhodki 98.920 30.563 118.224 7.152 10.986 266.799 115.201

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.078 409 10.857 350 -2.552 20.755 14.587

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 79.194 7.923 132.921 40.591 87.187 153.466 28.822
- vlaganje v objekte 74.859 4.893 93.296 2.627 21.420 99.365
- nabava opreme 4.335 3.030 39.625 37.964 65.767 54.101 28.822

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 34 15 55 64 93 98 60

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 39 15 60 72 102 102 68

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.767 1.757 1.674 1.868 1.709 1.628 1.653

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA
I.   PRIHODKI 1.151.456 473.131 1.935.860 2.391.799 3.219.006 3.295.098 1.935.239
II.   ODHODKI 1.179.251 470.717 1.924.608 2.365.058 3.259.823 3.252.239 1.904.283
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -27.795 2.414 9.252 26.741 -40.817 42.859 30.956
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 97.192 9.034 42.932 90.564 180.882 232.969 129.793

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12.
I.   Prejeti krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0 0 0
II.   Prejeti krediti - dolgoročni 0 0 0 0 0 0 0
III.   Dani krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0 0 0
IV.   Dani krediti - dolgoročni 0 0 0 0 0 0 0

O S N O V N A    Š O L A

 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV OŠ Kozara Vrtec N.G. Glasbena š. Ljudska uni. VIRS JZ Šport Mladinski c.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.384.288 3.378.028 1.510.413 569.153 199.660 1.006.457 198.219
- proračunska sredstva države 1.073.959 201.091 1.216.630 279.545 17.010 32.698
- proračunska sredstva MONG 78.207 2.077.274 44.105 33.363 100.510 653.114 154.138
- proračunska sredstva drugih občin 114.959 201.245 52.372 38.311 32.217 0 0
- prihodki tržne dejavnosti 15.614 79.850 176.943 209.667 62.097 83.414 1.751
- drugi prihodki 101.549 818.568 20.362 8.267 4.836 252.920 9.632

II.   ODHODKI 1.378.755 3.372.439 1.502.378 596.298 198.947 1.004.692 200.443
- amortizacija 0 25.428 47.483 0 18.291 1.344 5.603
- investicijsko vzdrževanje 58.811 46.289 9.368 6.284 4.684 12.043 538
- materialni stroški 277.729 1.033.946 163.400 236.546 26.016 615.641 97.373
- sredstva za bruto plače 858.618 1.949.669 1.117.227 277.197 44.347 319.028 82.977
- prispevki in davki na plače 138.782 313.916 160.267 43.071 7.140 51.367 13.360
- drugi odhodki 44.815 3.191 4.633 33.020 98.469 5.270 592

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 5.533 5.589 8.035 -27.145 713 1.765 -2.224

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 78.808 197.656 34.555 9.122 8.963 521.735 4.989
- vlaganje v objekte 58.811 93.342 0 318.346 0
- nabava opreme 19.997 104.314 34.555 9.122 8.963 203.389 4.989

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 39 111 44 10 2 19 5

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 49 124 52 15 2 19 5

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.616 1.409 1.917 1.707 2.464 1.399 1.383

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA
I.   PRIHODKI 1.391.276 3.495.916 1.493.330 616.297 199.660 53.762 -5.878
II.   ODHODKI 1.392.223 3.499.270 1.464.612 601.885 198.947 1.347.550 196.194
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -947 3.354 28.718 14.412 -5.621 1.293.788 202.072
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 94.241 33.930 74.207 83.925 160.459 97.351 31.673

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12.
I.   Prejeti krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0 0 0
II.   Prejeti krediti - dolgoročni 0 0 0 0 0 0 0
III.   Dani krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0 0 0
IV.   Dani krediti - dolgoročni 0 0 0 0 0 0 0

PRORAČUNSKI PORABNIK
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A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Kulturni dom Goriški m. G. knjižnica ZD osnovno v. ZD zobozdr. v. Goriška lek.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 662.225 1.103.078 1.478.288 10.285.196 3.221.068 14.051.307
- proračunska sredstva države 64.200 859.348 86.502 15.190 0
- proračunska sredstva MONG 457.254 58.684 907.646 52.101 2.300
- proračunska sredstva drugih občin 11.546 79.808 293.870 34.652 1.421
- prihodki tržne dejavnosti 128.455 8.027 0 799.081 418.527 2.734.461
- drugi prihodki 770 97.211 190.270 9.384.172 2.798.820 11.316.846

II.   ODHODKI 659.645 1.093.033 1.477.289 9.900.996 3.240.815 13.815.407
- amortizacija 1.416 0 0 596.459 170.872 117.265
- investicijsko vzdrževanje 4.614 0 18.994 0 0
- materialni stroški 410.983 300.372 486.968 2.744.837 443.206 11.632.117
- sredstva za bruto plače 207.248 615.792 838.080 5.505.123 1.749.943 1.392.618
- prispevki in davki na plače 28.236 99.605 133.248 1.024.968 283.640 226.434
- drugi odhodki 7.148 77.264 0 29.609 593.154 446.973

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.580 10.045 999 384.200 -19.747 235.900

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 51.456 57.962 30.018 416.006 220.193 94.725
- vlaganje v objekte 4.074 49.092 20.949 27.306 42.519
- nabava opreme 47.382 8.870 30.018 395.057 192.887 52.206

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 10 23 43 223 76 50

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 11 25 44 222 83 49

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.733 1.919 1.624 2.057 1.919 2.321

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA
I.   PRIHODKI 719.566 1.125.884 1.791.276 10.361.135 3.201.968 13.923.940
II.   ODHODKI 720.459 1.169.828 1.797.330 9.672.175 3.303.467 13.830.646
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -893 43.944 6.054 688.960 -101.499 93.294
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 13.798 132.720 94.592 4.354 160.345 55.796

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12.
I.   Prejeti krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0
II.   Prejeti krediti - dolgoročni 0 0 0 0 0 200.000
III.   Dani krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0 0
IV.   Dani krediti - dolgoročni 0 0 0 0 11.787 0

PRORAČUNSKI PORABNIK
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške 
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica 
 
 
Številka: 410-14/2011 
 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
 

JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE 
 

ZA LETO 2010 
 

 
 
 
 
Povzetek 
 

I. Vloga in pomen finančnih spodbud sklada 
 
 
II. Poročilo o delu sklada v letu 2010 

 
 
            a)       Poročilo o projektih za malo gospodarstvo in kmetijstvo v letu 2010 
                       (razpisi) 
    
            b)       Računovodsko poročilo- Poslovno poročilo za leto 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Gorica, marec 2011 
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I.                  VLOGA IN POMEN FINANČNIH SPODBUD JAVNEGA SKLADA 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ustanovljen kot javni finančni sklad, z namenom 
spodbujanja razvoja malega gospodarstva preko finančnih instrumentov. Njegovo delovanje 
kontinuirano poteka že od leta 1992, pokriva pa območje bivše občine Nova Gorica oz. 
danes območje Mestne občine Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-
Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. S tako dejavnostjo sklad želi podpreti finančne potrebe mikro 
in malih podjetij ter kmetov in tako izboljšati finančno ponudbo na območju občin 
ustanoviteljic sklada ter posledično vplivati na hitrejšo investicijsko dejavnost in odpiranje 
novih delovnih mest. Njegova glavna dejavnost je zagotavljanje ugodnih finančnih virov za 
podjetja in kmete, upoštevaje razpoložljiva sredstva. Spodbude dodeljuje v obliki povratnih 
sredstev, saj multiplikativni učinek sistema kroženja sredstev tako omogoči večji izkoristek 
finančnih sredstev, kar v praksi pomeni, da lahko večje število podjetij pridobi finančno 
podporo za izvajanje načrtovanih investicij. Sklad se  pri svojem delu trudi, da v okviru 
finančnih možnosti ustvarja v okolju vidne učinke, kot so nova delovna mesta, širjenje 
tržnega deleža naših podjetij na globalnem trgu in povečanje dodane vrednosti v 
podjetniškem sektorju.  
 
Sklad deluje skladno z veljavnimi predpisi in sprejetim letnim poslovnim načrtom. 
Pomembnejše pravne podlage so:  
 

• Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/2000), Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št.  
77/2008, 8/2010) in sklepi ustanoviteljev ,  

• Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, 
št. 14/2003),  

• Splošni pogoji poslovanja v gospodarstvu (Ur.l. RS, št. 43/2007), 
• Splošni pogoji poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.l. RS, št. 122/2007)  
• Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-

5628849-2007 
• Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Spodbude JSMGG v kmetijskem 

sektorju«, št. priglasitve: K-BE173-5628849-2007; št. priglasitve Evropski komisiji XA 
061/2008 

• Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 379/5). 

• Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur.l. EU, 
OJ L 358/3 z dne 16.12.2006) 

• Predpisi s področja financ in računovodstva, navedeni v tč. II b. 
 
Sklad je v zadnjih dvanajstih letih svojega delovanja (od leta 1999 do leta 2010)  razpisal in 
servisiral okrog  16,5 milj. EUR (v nominalnem znesku) neposrednih  posojil in posojil z 
garancijo sklada ter tako prispeval k ustvarjanju boljših pogojev za poslovanje podjetij. 
Hitrejša investicijska vlaganja, so podjetjem zagotovila boljšo tehnološko opremljenost in 
tako vplivala na večjo konkurenčno sposobnost podjetij, tudi na tujih trgih. Ne gre zanemariti 
tudi prispevka sklada k novim delovnim mestom ali pa v zadnjem obdobju celo že samo k 
njihovi ohranitvi, saj zaposlitev osebe bistveno vpliva na izboljšanje kvalitete osebnega in 
družinskega življenja ter posledično zmanjšuje povpraševanje po raznih oblikah socialnih 
pomoči, kot je na primer nadomestilo za brezposelnost itn.  
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RAZPISANA SREDSTVA  PO LETIH  
 
Leto Razpisano 

 
1999           235.000.000 sit 
2000           390.000.000 sit  
2001           410.000.000 sit 
2002/2003           500.000.000 sit 
2004           570.000.000 sit 
2005           320.000.000 sit 
2006           200.000.000 sit 
2007        1.200.000 eur 
2008        1.250.000 eur 
2009        1.600.000 eur 
2010        1.500.000 eur 
2011 načrtovano  1.700.000 eur 
 
Iz preglednice je razvidno, da je v zadnjih dvanajstih letih sklad prispeval znatna sredstva za 
financiranje gospodarstva. V vseh letih njegovega delovanja so podjetniki lahko pridobili 
finančne vire pod bistveno boljšimi pogoji, kot so v tistem času veljali na tržišču. Glede na  
pogoje drugih, podobnih »podpornih finančnih institucij za podjetništvo« v Sloveniji, pa celo 
pod najugodnejšimi. Posojila sklada se, od leta 2004 naprej, dodeljujejo kot brezobrestna 
posojila. Poleg tega sklad tudi ne zaračunava nobenih stroškov odobritve, vodenja in 
predčasnega odplačila posojila, ki sicer nastopajo kot spremljajoči, običajni stroški posojil, ki 
jih odobravajo banke. Podjetja imajo tudi možnost, da koristijo moratorij oziroma odlog na 
odplačilo posojila, od enega do dveh let (odvisno od  razpisa). To je posebej pomembno v 
prvih letih investicije, ko so podjetnikova sredstva v polni meri angažirana v investiciji in 
finančnih sredstev navadno primanjkuje. Zagotavljanje stabilne finančne konstrukcije pa je 
predpogoj, da se investicija čim hitreje ter uspešno zaključi. Doba odplačila za posojila 
sklada je od 6 do 10 let (odvisno od razpisa). 
 
Dosedanje delo in izkušnje, izkazan interes podjetnikov, kot tudi veliko število »podjetnikov-
povratnikov za nova posojila« potrjujejo pravilno usmeritev delovanja sklada. Vsekakor zato 
ostaja njegova temeljna naloga, še naprej, predvsem zagotavljanje ugodnih finančnih virov 
za podjetnike, bodisi v obliki posojil ali posojil z garancijo sklada. Vloga sklada se v obdobju 
sedanje recesije in manjše pripravljenosti bank za dodeljevanje kreditov še povečuje. Banke 
zaradi večjih podjetniških rizikov in manj razpoložljivega denarja, zmanjšujejo oziroma 
omejujejo kreditiranje oziroma so bolj previdne pri odobravanju kreditov. Manjša razpoložljiva 
sredstva za kredite pri bankah in manjše povpraševanje po izdelkih pa znižuje tako obseg 
investiranja kot tudi proizvodnje, kar vpliva na nižjo zaposlenost in zmanjšanje gospodarske 
rasti. Zato ocenjujemo kot smiselno, da se v obdobju globalne finančne in gospodarske krize, 
s finančnimi mehanizmi še posebej aktivno stimulira, tudi investiranje podjetnikov, katero 
dolgoročno ugodno vpliva oz. pospešuje tudi gospodarsko rast. Brezobrestno posojilo z 
moratorijem na odplačilo glavnice je zato pravi odziv na krizo pomanjkanja investicijskih 
sredstev. 
 
S tem ciljem načrtujemo, da bo predvidoma v aprilu 2011, sklad objavil nov razpis za ugodna 
posojila malemu gospodarstvu, v višini 1.700.000 EUR. 
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II.                               POROČILO O DELU JAVNEGA SKLADA MALEGA  
GOSPODARSTVA GORIŠKE V LETU 2010 

 
a).  POROČILO O PROJEKTIH ZA MALO GOSPODARSTVO  
      IN  KMETIJSTVO - razpisi 
      
Sklad je v letu 2010 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 1.500.000 
EUR, in sicer : I.) razpis posojil za investicije na področju gospodarstva (ki vključuje tudi 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v višini 1.350.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 33/2010, 
dne 23.4.2010 ( rok prijave: do porabe sredstev); II.) razpis  posojil za investicije v  
osnovno kmetijsko dejavnost v višini 150.000 EUR, objavljen v Ur.l. RS, št. 33/2010, dne 
23.4.2010 ( rok prijave do 15.6.2010). 
 
Sredstva so bila v obeh razpisih dodeljena kot brezobrestno posojilo, z odplačilno dobo 6 let 
(vključen 1-letni moratorij ). Za posojilo so lahko zaprosili posojilno sposobni subjekti, ki so 
med drugim zagotovili najmanj 30% delež lastnih sredstev. Gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki so lahko zaprosili za posojilo v višini najmanj  4.200 EUR do največ 
84.000 EUR, kmetijska gospodarstva pa  največ do 42.000 EUR. Neposredna posojila so 
bila namenjena za naložbe v osnovna sredstva, na področju gospodarstva tudi za 
nematerialne naložbe. 
 
tabela 1: Vloge prispele na razpis 
 ŠTEVILO  VLOG ODOBRENI ZAVRNJENI,ODSTOP, SKUPAJ 
     NI ZAVAROVANJA   
        
- OSNOVNA KMETIJ.DEJAV. 6 0 6 
- GOSPODARSTVO- de 
minimis 51 16 67 
        
 Skupaj 57 16 73 
     

  VREDNOST POSOJILA 
ODOBRENO V 
EUR RAZPISANO V EUR   

        
        
- OSNOVNA KMETIJ.DEJAV.             93.700              150.000        
- GOSPODARSTVO-de 
minimis          1.350.000               1.350.000        
        
Skupaj          1.443.700               1.500.000        
 
Na razpis za kmetijstvo in gospodarstvo je prispelo skupaj 73 vlog, od tega je bilo odobrenih 
57 vlog oz. 78 %. Na dan priprave poročila sta dve odobreni vlogi  še v izvedbeni fazi pred 
nakazilom. Vseh vlog, kjer prijavitelji niso uspeli realizirati posojil je 22 %, od tega na 
področju gospodarstva 16 vlog. Razlogi, da niso bile realizirane pa: zavrnitev vloge zaradi 
neskladnosti s sprejetimi merili za odobritev vloge, nezmožnost ureditve zavarovanja , 
odstop prosilca od prijave na razpis, bodisi tekom postopka ali tik pred koriščenjem posojila. 
Do nerealiziranih posojil zaradi odstopa je prišlo iz različnih razlogov (prijava na državni 
razpis, prenizka vrednost posojila, prijava na zalogo, neznani razlogi…). Sproščena sredstva 
so se namenila za posojila novim prosilcem. Podobno kot v lanskem letu se stopnjujejo 
težave  pri urejanju zavarovanj, še zlasti pri začetnikih, kjer je odobritev posojila možna le na 
osnovi ocene projekta, saj podjetje še ne razpolaga z bilancami o preteklem poslovanju. Prav 
tako so  se poslabšale bonitete številnih že delujočih podjetij, saj so posamezni posli postali 
vse bolj negotovi. Sama pridobitev zavarovanja je zato velikokrat vezana na zahtevo 



 119
 

zavarovalnic/ bank po še dodatnem poroštvu. Nekatere stranke so tako prisiljene »v 
raziskovanje« vseh možnih zavarovanj in na mnogotere obiske več različnih 
zavarovalnic/bank/, kar pa je vse povezano z dolgotrajnostjo postopkov. Za zaključek 
izvedbenega dela postopka ter samo nakazilo posojila je namreč potrebna predhodna 
ureditev zavarovanja. Kljub slabi gospodarski situaciji, je tudi letos opaziti večje 
povpraševanje po finančnih virih za investicije v poslovne prostore, kar kaže na to, da 
uspešna podjetja vidijo trenutno situacijo na trgu tudi kot poslovno priložnost (npr. priložnost 
za nakup poslovnih prostorov po ugodnejši ceni, gradnjo poslovnega objekta na cenejšem 
zemljišču, ev. nižje cene izvajalcev ali pa sploh sprostitev ustreznih prostorov za prodajo, 
zaradi finančnih težav drugega podjetja-prodajalca itn…...) 
 
Na področju osnovne kmetijske dejavnosti je prijavljenih prosilcev manj kot običajno. Razlog 
so verjetno nejasne gospodarske razmere in zato večja bojazen pred dodatnimi finančnimi 
obremenitvami, kot tudi večja ponudba raznih državnih in evropskih razpisov za nepovratna 
sredstva.  
 
Skupna vrednost vseh zaprošenih posojil znaša okrog 2 milj.€, pri čemer podjetja načrtujejo 
okrog 4,5 milj.€ novih investicij. Po napovedi  podjetnikov naj bi bilo s pomočjo razpisa 
sklada realiziranih cca. 62 novih delovnih mest. Ker pa so napovedi velikokrat prenapihnjene 
ocenjujemo kot realno okrog 30-40 novih delovnih mest, saj gre v nekaterih primerih le za  
ohranitev delovnega mesta ter možnost  nadaljnjega obstoja podjetja. 
 
 

A. Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva ( pravilo de minimis) 
 

tabela 2: Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva po dejavnosti       
               Dejavnost         Posojilo v eur     Št. vlog Znesek v   

% 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 141.000 5 10,5 
Lesna proizvodnja            133.000 3        9,9 
Kovinska proizvodnja            107.800 5        8,0 
Proizvodnja plastike              53.800 2        4,0 
Tiskarstvo, grafično oblikovanje  38.000 3  2,8 
Gradbeništvo  10.000 1        0,7 
Gostinstvo in nastanitve            136.000 6 10,1 
Trgovina            211.100 6 15,6 
Avtoprevozništvo*- (posl. prostor)  12.000 1  0,9 
Popravilo motornih vozil  86.900 2  6,4 
Zdravstvena in športna dejavnost  42.400 4  3,1 
Druge poslovne storitve, od tega:            378.000       13 28,0 
  - potoval.agenc. 84.000 1  
   -frizerske storitve 52.000 3  
   -računovod., marketing 76.000 3  
   -šiviljstvo 84.000 1  
   -Inženirske(projektir.,geo 
mer.,teh.svet) 

82.000 5  

SKUPAJ          1.350.000 51    100,0 
 
Kot je razvidno iz tabele, z največjimi deleži odobrenih posojil, izstopajo naslednje dejavnosti: 
druge poslovne storitve (28 %) in trgovina (15,6%). Sledijo  dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
gostinstvo in nastanitve ter kovinska in lesna proizvodnja. Ostale dejavnosti precej 
zaostajajo. Podobno kot v lanskem letu, s področja gradbeništva skorajda ni povpraševanja 
po posojilih. V dejavnosti avtoprevozništva* so zajeti izključno stroški, ki se nanašajo na 
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ureditev poslovnega prostora (pisarne) za potrebe dejavnosti. Sektor transporta je namreč iz 
razpisa sklada izvzet, v kolikor gre za nabavo transportnih sredstev. 
 
tabela 3: Pregled odobrenih posojil na področju gospodarstva po       
                 namenih  
Dejavnost           Posojilo v Eur    Št. vlog Znesek v 

% 
Nakup posl.opreme 572.600       32 42,4 
 -od tega vozila         117.400 4  
Nakup posl.prostora 418.000 9       31,0 
Gradnja posl.prostora 299.000 6       22,1 
Adaptacija posl prostora 60.400 4         4,5 
SKUPAJ 1.350.000 51 100,0 
 
Po namenu porabe posojila, glede na predhodno leto, se vrednost posojil za investicije v 
poslovni prostor povečuje in v skupnem dosega več kot polovico vseh odobrenih sredstev. 
Med poslovno opremo so uvrščeni izdatki za nakup opreme za poslovne prostore, kot je npr. 
gostinska oprema, stroji, oprema za proizvodne ali pisarniške prostore, računalniška 
oprema… ter vozila. Po številu vlog le-te  zasedajo tudi glavni delež, kar pomeni, da gre za 
večje število manjših posojil. Pri poslovnih prostorih so investicije večje, investitorji pa so v 
glavnem tudi uspeli pridobiti zaprošene zneske v celoti (maksimalna vrednost 84.000 EUR 
oz. 42.000 EUR za dopolnilne dejavnosti na kmetiji). 
 

B. Pregled odobrenih posojil na področju osnovne kmetijske dejavnosti 
                 /pravilo skupinskih izjem/ 
 
Razpis je bil objavljen aprila 2010 in sicer s fiksnim rokom prijave do15.6.2010. Namenjen je 
bil izključno za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost. Kot upravičeni stroški so se  
upoštevali stroški naložb v kmetijska gospodarstva, povezani s proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in sicer: nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje 
kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in drugi objekti za kmetijsko dejavnost…..) ter 
nakup kmetijske opreme. Na področju kmetijstva je bilo odobrenih 6 vlog ( od skupaj  šest 
prispelih) v skupni vrednosti  93.700 EUR. Sredstva so bila v celoti odobrena za kmetijsko 
opremo. 
Poleg investicij v osnovno kmetijsko dejavnost so kmetje investirali tudi v dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Odobrenih je bilo 5 vlog, v skupni vrednosti 141.000 EUR. 
 
Pri obravnavi vlog sklad  zasleduje enakopraven odnos, ne glede na to iz katere občine 
prosilec prihaja, kar pomeni, da je edini kriterij  za odobritev posojila skladnost s sprejetimi 
merili za odobritev vloge oz. dober projekt. V posameznih letih  so občine sicer različno 
zastopane z odobrenimi vlogami, ki pa se daljšem časovnem obdobju postopoma 
uravnovesijo. 
 
tabela 4: Pregled vplačil občin ustanoviteljic za leto 2010 (v EUR) 
 Namensko 

premoženje  
Sred. za delovanje Skupaj  

MONG   104.000,00    11.010,00  115.010,00 
Brda     28.391,58      6.825,00    35.216,58 
Kanal     34.374,48      8.295,00    42.669,48 
Miren-Kostanjevica     22.735,02      5.460,00    28.195,02 
Renče-Vogrsko     13.569,53      1.570,00    15.139,53 
Šempeter-Vrtojba     29.914,50      7.245,00    37.159,50 
SKUPAJ   232.985,11    40.405,00  273.390,11 
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Zaključek: 
 

• Na oba razpisa sklada, v skupni višini 1.500.000 EUR, je prispelo 73 vlog; od tega je 
bilo odobrenih 57 vlog. Ocenjujemo, da bo s pomočjo dodeljenih finančnih spodbud 
sklada  ustvarjenih okrog 30-40 novih delovnih mest.  

 
• Sklad danes izvaja predvsem politiko dodeljevanja  neposrednih posojil, ki je bila med 

podjetniki v zadnjih letih nekako bolj priljubljena in so se jih raje posluževali kot 
garancij. Razlog je tudi v tem, da gre pri dodeljevanju neposrednih posojilih za 
storitev na »enem mestu«, kar pomeni, da stranka prične in zaključi postopek 
urejanja posojila pri skladu  ( odobritev posojila, vodenje posojila, izterjava… ), kot 
tudi zasledovanje cilja sklada k poenostavitvi dokumentacije za prijavo (seveda do 
določene mere)  ter s tem povezana razbremenitev podjetnika  in  nenazadnje  
ugodni pogoji za pridobitev povratnih sredstev. 

 
• Trenutno ima sklad  aktivnih še 300 posojil iz preteklih let (od tega: 60 kmetov, 102 

samostojna podjetnika in 138 gospodarskih družb), katerih obroki zapadajo postopno 
(glede na ročnost posojila)  in  bodo zaključeni šele po dokončnem odplačilu dolga.  

 
• Ker Javni sklad opravlja funkcijo dodeljevanja in izterjave posojil v celoti sam, se 

sooča tudi s težavami vse večjega števila podjetij pri odplačilu posojil. Izterjava je 
sestavni del rednega dela sklada, saj le z ohranjanjem in »obračanjem« sredstev 
uspeva povečevati letno razpisano kvoto posojil za podjetnike na Goriškem. 
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b) RAČUNOVODSKO POROČILO                        
                  
                              POSLOVNO POROČILO  ZA  LETO 2010 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pripravil letno poročilo za leto 2010 v skladu z 
določili veljavnih predpisov za predlaganje letnih poročil drugih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta:  
 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 
110/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09 in 107/10); 

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 08/07; odslej 
navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih), 

- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253); 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 ,126/04, 120/7, 
124/08, 58/10,  popr. 60/10 in 104/10; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil); 
 

Podzakonski predpisi, ki  jih upošteva Javni sklad malega gospodarstva Goriške kot drugi 
uporabnik pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so: 
 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 
58/10) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10 odslej pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03) 
 

 
I. Realizacija veljavnega finančnega načrta 

 
Zastavljene letne cilje sprejete v finančnem načrtu za leto 2010 je Javni sklad dosegel. 
Načrtovane skupne prihodke v višini 80.405,00 EUR je realiziral v višini 69.286,13 EUR, kar 
predstavlja 86,17 % plana. Nedavčni prihodki so nižji od planiranih za 27,80% in znašajo 
28.881,13 EUR. Večina teh prihodkov so  prihodki od obresti v višini 14.562,05 EUR, ki so 
nižji od načrtovanih 25.000,00 EUR  za 41,75%, kar je posledica nepredvidljivo nizkih  
obrestnih mer v letu 2010. Vse presežke sredstev kakor  tudi vračila posojil je namreč Sklad 
sproti deponiral pri bankah, ki so nudile najvišje obrestne mere. 
 
Drugi nedavčni prihodki v višini 14.319,08 EUR so nižji  za 4,54 % od planiranih, 
predstavljajo pa poravnavo stroškov zavarovalne premije, ko jo Sklad v celoti prenakaže na 
zavarovalnico. Njihov obseg je težko predvideti, saj je odvisen izključno od vrste 
zavarovanja, ki jo izbere posojilojemalec oziroma od višine izplačane zavarovalne premije.  
 
Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, gre za sredstva vplačana s strani občin 
soustanoviteljic za delovanje, so bila v celoti realizirana v višini 40.405,00 EUR.  
 
Realizirani tekoči odhodki v višini 21.851,97 EUR so bili v letu 2010 za 12,59% nižji  od 
planiranih, ki so znašali 25.000,00 EUR.  
 



 123
 

Realiziran je presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.434,16 EUR, ki je le za 14,39 % 
nižji od planiranega  v višini 55.405,00 EUR. 
 
Prejeta vračila danih posojil so koncem leta 2010 znašala 1.238.677,47 EUR in so za 2,3% 
višja od načrtovanih v višini 1.210.870,00 EUR. Vračila posojil posameznikov so v letu 2010 
znašala 515.203,08 EUR le-ta so samo za 1 % pod planom, ki je  znašal 521.000,00 EUR, 
vračila danih posojil finančnih institucij so enaka planiranim medtem, ko so prejeta vračila 
posojil podjetij v višini 722.604,87 EUR  za 4,88 % višja od planiranih v višini 689.000,00 
EUR. Kljub splošni gospodarski krizi,  kar  se odraža  tudi na vračilu posojil že od konca leta 
2008, smo v celotnem letu 2010 pospešeno delali na izterjavi zapadlih obveznosti, kar se 
izkazuje v realiziranem planu. 
 
V letu 2010 je Sklad izplačal za 1.491.800,00 EUR posojil. Razpisanih je bilo 1.500.000,00 
EUR , ki so bila tudi razdeljena. Dodelitev posojil časovno ne sovpada vedno z denarnim 
tokom tako, da se v prvih mesecih leta izvršujejo še izplačila odhodkov posojil koncem 
preteklega leta. Podeljevanje posojil se je preneslo v začetek leta 2011 zaradi urejanja 
potrebne dokumentacije (zavarovanja, hipoteke, ipd) posojilojemalcev.   
Tudi v letu 2010 je bilo izjemo veliko zanimanje podjetnikov za razpisana sredstva. To 
dejstvo znova potrjuje, da delovanje Javnega sklada pozitivno vpliva na razvoj podjetništva 
na območju vseh občin soustanoviteljic sklada. 
 
Nakazila namenskega premoženja občin soustanoviteljic sklada so v letu  2010 znašala  
204.593,53 EUR in so za 12,19 % nižja od načrtovanih v višini 232.985,11 EUR. Razliko v 
višini 28.391,58 EUR predstavlja naplačilo  namenskih sredstev za leto 2010 občine Brda, ki 
je bilo poravnano v začetku leta 2011. 
 
 
II. Obrazložitev finančnih podatkov: 
 
Javni sklad mora, na osnovi prej navedenih zakonov in predpisov, izdelati letno poročilo o 
skupnem poslovanju sklada. V prvem delu tega poslovnega poročila so podrobneje 
predstavljeni in obrazloženi ti skupni finančni podatki, ki so: 
 

A. Stanje in gibanje sredstev in virov sredstev 
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki izkazuje 
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Sestavljena je na podlagi 
Zakona o javnih financah, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike  in druge osebe javnega prava ter Zakona o računovodstvu, ki se sklicuje na 
Slovenske računovodske standarde, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava in Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni 
glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v 
plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in 
kratkoročne obveznosti.  V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma 
obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenese na konte 
kratkoročnih terjatev oziroma obveznosti.  

 
Viri sredstev Javnega sklada 
 
- Dolgoročna sredstva 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je imel konec leta 2010  3.917.129,89 EUR 
dolgoročno danih posojil od tega je 2.450.009,51 EUR namenjeno gospodarskim družbam, 
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935.029,86 EUR zasebnikom ter 532.090,52 EUR kmetom. Posojilojemalci vračajo posojila 
dvakrat letno: januarja in julija ali aprila in oktobra. Ti podatki se  nanašajo na posojila, ki 
bodo vrnjena vključno od leta 2012 dalje.  
Med dolgoročnimi terjatvami so še terjatve za unovčena poroštva v višini 3.111,17 EUR, ki 
se nanašajo na vzpostavljene terjatve iz leta 2003 in 2004. Izterjava poteka preko odvetnika. 
 

- Kratkoročna sredstva 
 
Kratkoročna sredstva znašajo 2.578.953,53 EUR. Tekoče terjatve iz naslova danih posojil, ki 
bodo zapadle v letu 2011 znašajo 1.600.924,45 EUR od tega predstavljajo 177.489,74 EUR 
neplačanih posojil iz prejšnjih let in 1.423.434,71 EUR posojil z zapadlostjo v letu 2011. Med 
kratkoročnimi  terjatvami so še zapadle neplačane obresti od danih posojil v višini 1.407,61 
EUR in neplačane zamudne obresti danih posojil v višini 35.127,18 EUR. Terjatve iz naslova 
obresti od unovčenih garancij znašajo 250,19 EUR. Vse terjatve Javnega sklada spremljamo 
in sprotno ocenjujemo. Večina se nanaša na terjatve v postopkih izterjave preko odvetniške 
pisarne in sodišča. Zamudne obresti izkazujemo tudi do občine Brda v višini 194,01 EUR. 
Med kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta uvrščamo poleg terjatve 
do občine Brda še  obresti  od sredstev na vpogled EZR v višini 97,19 EUR. Terjatve iz 
naslova obresti za depozite pa znašajo na dan 31.12.2010  974,91 EUR. 
 
Javni sklad je imel na dan 31.12.2010 na računih 198.930,02 EUR od tega na podračunu 
namenskih sredstev 128.075,19 EUR in na podračunu nenamenskih sredstev 70.854,83 
EUR. Javni sklad je imel vezanih   739.700,00 EUR bančnih depozitov nad 31 dni,  od tega 
265.000,00 EUR za delovanje, 52.700,00 rezerv za kreditna tveganja ter 422.000,00 EUR 
namenskih sredstev. 
Neplačani odhodki znašajo 1.347,97 EUR. 
 
 
         Obveznosti do virov sredstev Javnega sklada 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je na dan 31.12.2010  izkazoval med 
kratkoročnimi viri 38.081,09 EUR neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na neplačane redne 
obresti ter neplačane zamudne obresti od posojil in unovčenih garancij ter neplačane obresti 
od  depozitov.  
 
Rezervni sklad za kreditna tveganja Javni sklad malega gospodarstva oblikuje  glede na 
maso podeljenih posojil. Usklajevanje  rezervnih sredstev se opravlja konec vsakega 
tromesečja in znaša koncem poslovnega leta  2010  52.700,00 EUR. Celotna sredstva 
rezervnega sklada so deponirana pri bankah. 
 
Sklad namenskega premoženja znaša 6.407.095,53 EUR od česar odpade 61,32% na 
naložbe občin v namensko premoženje in preostanek, ki izhaja iz drugih virov in presežkov 
prihodkov nad odhodki preteklih let. V letu 2010 je Javni sklad pridobil 204.593,53 EUR 
namenskega premoženja s strani ustanoviteljic, ki se ne evidentira kot prihodek ampak le 
povečuje znesek premoženja na kontu 9401- sklad namenskega premoženja. Sklad 
namenskega premoženja vplačanega s strani občin za finančne naložbe se vodi kot 
namensko premoženje občin v Javnem skladu. Občine ustanoviteljice so v Javni sklad vložile 
3.929.092,65 EUR namenskih sredstev, 61,7% ali 2.422.516,23 EUR je delež Mestne občine 
Nova Gorica, 12,1% ali 474.380,24 EUR je vložila občina Šempeter- Vrtojba, na tretjem 
mestu je z 8,5 % ali 355.594,01 EUR občina Miren-Kostanjevica, sledi ji občina Kanal z 8,4% 
ali 331.843,10 EUR na petem mestu je  občina Brda z 7,9 % ali 312.047,01 EUR,  medtem, 
ko je vložila občina Renče –Vogrsko 52.712,06 EUR in ima 1,3 % delež. Občina Renče –
Vogrsko je  namreč pristopila v letu 2007. Za občino Renče-Vogrsko se bo v skladu z 
delitveno bilanco, ko bo le-ta sprejeta, med Mestno občino Nova Gorica in občino Renče-
Vogrsko delež spremenil. 
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Celotno premoženje Javnega sklada znaša 6.499.194,59 EUR. 
 
 

B. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki Javnega sklada so v letu 2010 znašali 69.286,13 EUR . 
 
 Prihodke sestavljajo: 
-  prihodki od obresti, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za 49,17% in so v 

višini 14.562,05 EUR, od tega za sredstva na vpogled 789,83 EUR, obresti od sredstev 
vezanih v depozite 7.550,74 EUR, obresti od depozitov iz naslova garancij 5,68 EUR, 
obresti rezerve 624,11 EUR, zamudne obresti posojilojemalcev 5.591,69 EUR  ter  

- drugi nedavčni prihodki so znašali 14.319,08 EUR to so: prihodki  prefakturiranja 
zavarovalnih premij posojilojemalcev zavarovalnic v višini 14.298,13 EUR ter preplačila v 
višini  20,95 EUR. 
 
Prihodki iz občinskih proračunov za  tekočo porabo za delovanje sklada so znašali v letu 
2010 40.405,00 EUR.  
 
Stroški dela, material in drugi stroški potrebni za delovanje Javnega sklada bremenijo upravo 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Odhodki  sklada so znašali 21.851,97 EUR in predstavljajo v celoti izdatke za blago in 
storitve. Izdatki za blago in storitve se delijo na  stroške pisarniškega materiala in 
oglaševalskih storitev 1.822,74 EUR ter druge operativne odhodke v višini 20.029,23 EUR, ki 
se nanašajo na izplačilo sejnin, nagrad, sodnih in odvetniških stroškov v višini  5.900,68 EUR 
ter na plačane zavarovalne premije zavarovalnic v višini 14.128,55 EUR, slednje  smo v 
celoti prefakturirali . 
 
Prihodki so za 47.434,16 EUR višji od odhodkov. 
 
 

C. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 

Pretežni del poslovanja Javnega sklada se izkazuje v računih finančnih terjatev in naložb, saj 
je to tudi naša osnovna dejavnost. 
V letu 2010 je Javni sklad pridobil 1.238.677,47 EUR iz naslova vrnjenih posojil, kar je za 
12,51 % več kot v predhodnem letu  in sicer od zasebnikov in kmetov v višini 515.203,08 
EUR, od privatnih podjetij 722.604,87 EUR in 869,52 EUR od namenskih depozitov s strani 
bank nakazanih za posamične kredite.  
 
V letu 2010 sta bila objavljena dva razpisa. Prvi je bil namenjen za naložbe v osnovno 
kmetijsko dejavnost v višini 150.000,00 EUR, drugi razpis pa se je nanašal na gospodarsko 
dejavnost vključno z dopolnilno dejavnostjo za kmetijstvo v višini 1.350.000,00 EUR. Obe 
posojili sta bili razpisani z dobo vračila pet let in enoletnim  moratorijem na odplačilo 
glavnice. V letu  2010 so bila nakazana posojila v višini 1.491.800,00 EUR od tega je bilo 
izplačano zasebnikom in kmetom 522.700,00 EUR ter 969.100,00 EUR privatnim podjetjem. 
 
Razlika med prilivi in odlivi na Računu finančnih terjatev in naložb je negativna v višini 
253.122,53 EUR  kar pomeni, da je bilo v lanskem letu več dodeljenih sredstev kot vrnjenih. 
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D. Izkaz računa financiranja 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške se v letu 2010 ni zadolževal ali odplačeval dolga. 
 
Rezultat vseh treh bilanc (Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz računa finančnih terjatev in 
naložb ter Izkaz računa financiranja) izkazuje zmanjšanje  sredstev na računih za 205.688,37 
EUR. Zmanjšanje  izhaja iz razlike med več razdeljenimi posojili od prejetih vračil posojila v 
višini 253.122,53 EUR in razlike med višjimi prihodki nad odhodki v višini 47.434,16 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                     VIDA ŠTUCIN 
                                                                                                      v.d. direktorice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
 

- Finančni načrt in realizacija 2010 
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JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE         Priloga 1 
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 
 
 

FINANČNI NAČRT 2010 – REALIZACIJA 2010 
 
A.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

   ( v EUR) ( v EUR) 
ČLENITEV 
KONTOV           NAZIV KONTA 

FINANČNI 
PLAN 2010 

REALIZACIJA 
31.12.2010 

INDEX 
REAL.10/FN.10 

     
 I. SKUPAJ PRIHODKI 80.405,00 69.286,13 86,17
 (70+71+72+73+74)    
 TEKOČI PRIHODKI 40.000,00 28.881,13 72,20
 (70+71)    

70 DAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00  
71 NEDAVČNI PRIHODKI 40.000,00 28.881,13 72,20

 (710+711+712+713+714)    

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI     

 OD PREMOŽENJA 25.000,00 14.562,05 58,25

7100 
Udeležba na dobičku javnih podjetij in 
javnih fin.institucij    

7101 
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih 
podj.in fin.institucij    

7102 Prihodki od obresti 25.000,00 14.562,05 58,25
7103 Prihodki od premoženja 0,00 0,00  

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0,00 0,00  
712 DENARNE KAZNI 0,00 0,00  

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 0,00 0,00  

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 15.000,00 14.319,08 95,46

7140 
Drugi prostovoljni prispevki za socialno 
varnost 0,00 0,00  

7141 
Drugi nedavčni prihodki (preplač.- str. 
unovč.a garancij, zav. premije) 15.000,00 14.319,08 95,46

71419 Zmanjšanje rezerve na 1 %  0,00  
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00  
73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00  
74 TRANSFERNI PRIHODKI 40.405,00 40.405,00 100,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    
 JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 40.405,00 40.405,00 100,00

7401 Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih     
 skupnosti ** 40.405,00 40.405,00 100,00

7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 0,00 0,00  

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0,00 0,00  
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 II. SKUPAJ ODHODKI 25.000,00 21.851,97 87,41
     (40+41+42+43)    

40 TEKOČI ODHODKI 25.000,00 21.851,97 87,41
 (400+401+402+403+404+409)    

400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 0,00 0,00  

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOC.VARNOST 0,00 0,00  

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 25.000,00 21.851,97 87,41
4020 Pisarniški splošni material in storitve    

 
(objava razpisov, literatura, 
reprezentanca) 2.000,00 1.822,74 91,14

4029 
Drugi operativni odhodki ( sejnine, 
odvetniške storitve.    

 
sodni stroški, stroški plačilnega 
prometa, strokovno    

 
izobraževanje, str.zunanjih sodelavcev, 
zav. premije) 23.000,00 20.029,23 87,08

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0,00 0,00  
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0,00 0,00  
409 REZERVE 0,00 0,00  

41 TEKOČI TRANSFERI 0,00 0,00  
 (410+411+412+413+414)    

410 SUBVENCIJE 0,00 0,00  

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 0,00 0,00  

412 

TRANSFERI 
NEPROFIT.ORGANIZACIJ.IN 
USTANOVAM 0,00 0,00  

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0,00 0,00  
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0,00 0,00  
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00  

     

 
III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) 
PRIHODKOV    

 NAD ODHODKI 55.405,00 47.434,16 85,61
 (I.-II.)    

 
 
 
B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

  ( v EUR) ( v EUR)  

ČLENITEV 
KONTOV               NAZIV KONTA 

FINANČNI PLAN 
2010 

REALIZACIJ
A 

31.12.2010  
     

75 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL    
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IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 1.210.870,00 1.238.677,47 102,30

 (750+751+752)   
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.210.870,00 1.238.677,47 102,30

7500 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
posameznikov 521.000,00 515.203,08 98,89

7501 
Prejeta vrač.danih posojil-od javnih 
skladov 0,00 0,00  

7502 
Prejeta vrač.danih posojil-od javnih 
podjetij 0,00 0,00  

7503 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
finanč.institucij 870,00 869,52 99,94

7504 
Prejeta vrač.danih posojil-od 
privat.podjetij 689.000,00 722.604,87 104,88

7505 
Prejeta vrač.danih posojil-od drugih 
ravni države 0,00 0,00  

7506 Prejeta vrač.danih posojil iz tujine 0,00 0,00  

7507 
Prejeta vrač.danih posojil državnemu 
proračunu 0,00 0,00  

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00  

752 
KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00 0,00  

     
     

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   
 KAPITALSKIH DELEŽEV 1.500.000,00 1.491.800,00 99,45
 (440+441+442)   

440 DANA POSOJILA  1.500.000,00 1.491.800,00 99,45
4400 Dana posojila posameznikom 750.000,00 522.700,00 69,69

 
Dana posojila posameznikom -za 
infrastrukturo v obrt. conah 0,00 0,00  

4401 Dana posojila javnim skladom 0,00 0,00  
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0,00 0,00  
4403 Dana posojila finančnim institucijam 0,00 0,00  
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 750.000,00 969.100,00 129,21

 
Dana posojila privatnim podjetjem-za 
infrastrukturo v obrt. conah 0,00 0,00  

4405 Dana posojila drugim ravnem države 0,00 0,00  
4406 Dana posojila v tujino 0,00 0,00  
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0,00 0,00  

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00  

442 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ 
NASL.PRIVATIZ. 0,00 0,00  

     
     
     

 
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN    

 
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV -289.130,00 -253.122,53 87,55

 (IV.-V.)    
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       C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 

  ( v EUR) ( v EUR)  

ČLENITEV               NAZIV KONTA 

FINANČNI PLAN 
2010 

REALIZACIJ
A 

31.12.2010  
KONTOV     
     

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00  
 (500+501)    

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00  
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0,00 0,00  

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00 0,00  
 (550+551)    

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0,00 0,00  
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0,00 0,00  

     
 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00  
     
     

 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV  NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) -233.725,00 -205.688,37 88,00
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 S T A N O V A N J S K I  S K L A D 
 Mestne občine Nova Gorica 
 - javni sklad 
 Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 
 tel: 05 - 33 50 191 
 fax: 05 – 30 21 116 
 
    
Številka:  410-4/2011-NL-336 
Datum:    24.02.2010 
 
 
 

Poslovno poročilo o finančnem poslovanju za leto 2010 
 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica mora kot drugi posredni  proračunski 

uporabnik pripraviti zaključni račun za leto 2009 v skladu z določbami in predlaganju letnih 

poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta na podlagi naslednjih predpisov: 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 

110/02-ZDT-B, 127/06-5348 in 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09in 107/10); 

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07, 102/10); 

- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C); 

- Pravilnika  o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, popr. 60/10 in 104/10). 

 

 

 

1. Prihodki 
 

Stanovanjski sklad  Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica, 

je imel v letu 2010 naslednje prihodke: 
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1. 1. Tekoči prihodki 

Davčni prihodki so v letu 2010 znašali 15.683,00 € in so nastali iz naslova vrnjenega, preveč 

plačanega davka na dodano vrednost. Vračilo se nanaša na poračun davka na dodano vrednost 

pri prodaji novih stanovanj na Ulici Šantlovih  v Novi Gorici na podlagi odbitnega deleža. 

  

Nedavčni prihodki  so v letu 2010 znašali 633.453,15 € in so nekoliko večji od planiranih  

zaradi povečanja prihodkov od plačanih najemnin za pretekla leta. Prihodki iz premoženja so 

se povečali za približno 10 % glede na planirane zaradi uspešnosti izterjave dolžnikov iz 

naslova neplačanih najemnin. Sklad je v letu 2010 na osnovi elektronskih izvršb uspešno 

izterjal za približno 30.000,00 € dvomljivih terjatev. 

 

Nedavčni prihodki zajemajo: 

- prihodke od obresti na zakladniških podračunih, ki so znašali skupaj 420,73 €; od tega 

333,60 € na računu namenskih sredstev; 87,13 € na računu sredstev za delo; 

- prihodke od premoženja, ki so v letu 2010 realizirani v skladu z Metodologijo za 

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Skupni prihodki iz naslova najemnin v letu 

2010 znašajo 609.961,14 € in so višji od planiranih za 10 %. 

• Prihodki od najemnin za namenska sredstva predstavljajo 99 % vseh prihodkov od 

premoženja in znašajo 596.587,46 € ; 

• Prihodki od najemnin za sredstva za delo predstavljajo 1 % vseh prihodkov od 

premoženja in znašajo 6.026,14 €: 

• Drugi prihodki od premoženja znašajo 7.347,54 €. 

- druge nedavčne prihodke v višini 23.071,28 €, ki so bili manjši od planiranih za 70 % 

zaradi kontinuiranega zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna. 

 

Drugi nedavčni prihodki se nanašajo na določene poslovne dogodke v zvezi s prenakazili 

sredstev za delo, prejema napačnih nakazil in drugimi nespecifičnimi dogodki, ki se odrazijo 

tudi na odhodkovni strani. Predvsem zaradi kontinuiranega zagotavljanja sredstev iz 

občinskega proračuna v letu 2010 ni prihajalo do večjih izrednih prihodkov in posledično tudi 

ne odhodkov. 
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1.2. Kapitalski prihodki 

 

Kapitalski prihodki planirani v letu 2010 temeljijo na prodaji 10 neprofitnih stanovanj na 

Ulici Šantlovih v Novi Gorici mladim družinam in prodaji 16 stanovanj Stanovanjskemu 

skladu Republike Slovenije, ki se je vključil v omenjeno investicijo kot sofinancer neprofitne 

stanovanjske gradnje. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2010, na 

osnovi razpisa za prodajo novih stanovanj, uspel prodati 10 stanovanj kar se odraža v 

realizaciji prihodkov do konca leta.  

 

Kapitalski prihodki v letu 2010 znašajo 2.235.083,34 € in predstavljajo dokončno poplačilo 

kupnin od prodaje tržnih stanovanj mladim družinam na Ulici Šantlovih. Zaradi globalne 

gospodarske krize in s tem nižje plačilne  kondicije gospodarskih subjektov v letu 2010 nismo 

uspeli realizirati drugega dela prihodka od prodanega zemljišča v Rožni Dolini III. v višini 

878.300 € kot terjatve do podjetja Composita d.o.o.. Prihodek se prenese v plan dela za leto 

2011.  

 

Konec leta 2010 smo z prokuristom družbe Composita d.o.o. sprejeli dogovor, da se pripravi 

pismo o nameri, s katerim bi neodplačani del kupnine za zemljišče kompenzirali z delom 

kupnine za odkup vsaj 35 neprofitnih najemnih stanovanj na tem območju. Izvedejo se tudi 

vse potrebne aktivnosti, da se do 30.04.2011 s Stanovanjskim skladom RS podpiše Pogodba o 

sofinanciranju odkupa neprofitnih najemnih stanovanj na tem območju. Stanovanjski sklad 

Mestne občine Nova Gorica je že leta 2003 s Stanovanjskim skladom RS in Mestno občino 

Nova Gorica sklenil pismo o nameri, s katerim so se pogodbene stranke na območju »Rožna 

Dolina III – Liskur« v Novi Gorici zavezale zagotavljati neprofitna najemna stanovanja za 

potrebe občanov Mestne občine Nova Gorica. 

 

1.3. Transferni prihodki 

 

Transferni prihodki sklada zajemajo sredstva v višini 989.000,00 € in so enaka planiranim, 

predstavljajo pa sredstva prejeta iz občinskega proračuna: 

- prejeta sredstva iz občinskega proračuna za povečevanje namenskega premoženja sklada 

so bila  realizirana v višini 750.000 €; 

- sredstva za delovanje sklada so bila realizirana v višini 175.000 €;  
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- sredstva za subvencioniranje najemnin v višini 64.000, € so bila realizirana delno. 

Sredstva so se glede na planirana povišala za 75 % saj zajemajo tudi plačila 

subvencioniranih tržnih najemnin na osnovi 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona. 

Na osnovi aneksa k pogodbi o subvencioniranju neprofitnih najemnin pričakujemo 

realizacijo preostanka sredstev v letu 2011. 

 

Na osnovi finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izhaja, da so 

bili planirani skupni prihodki v višini 4.953.380,00 €, dejansko realizirani pa v višini 

3.873.219,49 € kar pomeni zmanjšanje za 22 % zaradi neplačane druge polovice kupnine od 

zemljišča iz Rožne Doline III. in neprodanih 4 stanovanj mladim družinam na Ulici Šantlovih 

v Novi Gorici. 

Stanje na transakcijskih računih Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na dan 

31.12.2010 je znašalo 100.404,90 €; od tega 42.272,82 € kot likvidnostna sredstva na računu 

namenskih sredstev. Sredstva na transakcijskem računu za delo so znašala 46.367,63 €, 

sredstva rezervnega sklada, ki so izločena na posebnem računu pa so znašala 11.764,45 € kar 

skupaj predstavlja vsa razpoložljiva sredstva Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica na dan 31.12.2010. 

 

2. Odhodki 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je imel v letu 2010 naslednje odhodke: 

 

2.1. Tekoči odhodki 

 

Tekoči odhodki so znašali 681.531,80 € in so presegli planirane za 18 %. Povečali so se 

predvsem odhodki za tekoče vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov in odhodki v 

zvezi s plačanim izhodnim davkom na dodano vrednost. 

Tekoči odhodki se delijo na: 

- odhodke za plače in drugi izdatke zaposlenim v višini 108.530,69 € , ki so za 7 % večji od 

planiranih; 

- odhodki za plačane prispevke in davke ter plačane premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja v višini 17.515,13 €,  ki so za 7 % večji od planiranih; 

- izdatki za blago in storitve v višini 475.153,72 €, ki so za približno 28 % večji od 

planiranih; 
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- plačila domačih obresti za najete kredite pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije in 

poslovni banki za najeto kratkoročno posojilo iz leta 2007, ki je bilo v letu 2010 

reprogramirano v dolgoročno posojilo, v višini 46.560,18 €; 

- v rezervni sklad smo v letu 2010 vplačali za 33.772,08 € sredstev, kar je enako 

planiranim.  

 

2.2. Tekoči transferi predstavljajo subvencije plačane drugim posameznikom in so znašali 

20.254,01 €, kar je za petkrat večje od planiranih. Tekoči transferi predstavljajo 

subvencije, plačane gospodinjstvom, ki so upravičena do subvencionirane najemnine v 

neprofitnem stanovanju. Status neprofitnih stanovanj imajo tudi stanovanja v lasti 

privatnih gospodarskih subjektov. Poleg omenjenih subvencij za zmanjšanje neprofitne 

najemnine pa so se v letu 2010 zelo povečala tudi sredstva za subvencioniranje tržnih 

najemnin za vse upravičence, ki so uvrščeni na prednostni listi. Tržne subvencije se 

izplačujejo na osnovi 121.a in 121.b člena Stanovanjskega zakona. 

 

2.3. Investicijski odhodki sklada so v letu 2010 znašali 3.165.640,88 € in so manjši od 

planiranih za 13 %:  

- investicijski odhodki sklada v zvezi z novogradnjami so bili realizirani v višini 

2.407.491,60 € kar pomeni približno 77 % vseh planiranih. Investicijski odhodki 

predstavljajo zaključek novogradnje treh večstanovanjskih objektov s 46 neprofitnimi 

stanovanji na Ulici Šantlovih v Novi Gorici. Odhodki so enaki planiranim in so v bili v 

letu 2010 realizirani v celoti. V gradnjo je v mesecu decembru 2009 vstopil kot investitor 

tudi Stanovanjski sklad RS s katerim smo v januarju 2010 podpisali pogodbo za prodajo 

16 neprofitnih stanovanjskih enot s pripadajočimi 16 parkirnimi mesti. 80 % priliv 

sofinanciranja republiškega sklada je bil realiziran v marcu 2010, vsi kasnejši obroki do 

100 % realizacije pa so bili realizirani do konca investicije v maju 2010. Levji delež vseh 

prihodkov od prodaje stanovanj na Ulici Šantlovih v Novi Gorici se je na račun 

namenskih sredstev stekel v prvi polovici leta 2010 in s tem je finančna struktura 

investicije tudi pokrita.; 

- investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo realizirano v višini 9.120,27 € kar pomeni za 

90 % manj od planiranega; 

- odhodki v zvezi z investicijsko dokumentacijo, nadzorom in investicijskim inženiringom, 

ki se nanašajo predvsem na investicije v teku, na bodočo investicijo ob Kotalkališču v 

Novi Gorici in novogradnjo večstanovanjske stavbe v Šmihelu so znašali 50.303,00 €; 
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- v letu 2010 je bil tudi realiziran odhodek v zvezi z nakupom računalniške opreme v višini 

2.407,78 €, kar je polovica planiranega; 

- v mesecu juliju in avgustu 2010 je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 

odkupil 9 neprofitnih najemnih stanovanj v Šempasu in dve neprofitni najemni stanovanji 

na Ulici Bojana Vodopivca v Dornberku. V letu 2010 je bilo realiziranih iz naslova 

nakupa zgradb in prostorov za 658.618,23 € odhodkov; 

- skladno s sklepom Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 

je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica odkupil zemljišče ob stanovanjski 

stavbi v Ozeljanu zaradi vpisa stanovanj v zemljiško knjigo. Vrednost zemljišča je znašala 

37.700,00 €. 

 

2.4. Račun financiranja izkazuje, da je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica v letu 

2010 odplačal za 45.153,93 € dolga do republiškega stanovanjskega sklada. V mesecu 

decembru 2010 je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica reprogramiral 

kratkoročni kredit v dolgoročnega v višini 700.000,00 €. 

 

Skupaj letni odhodki Stanovanjskega sklada Mestne občine v letu 2010 znašajo 

3.925.189,88 € in so manjši od planiranih za približno 20 % kar pomeni predvsem 

znižanje investicijskih odhodkov. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010 izkazuje 

presežek odhodkov nad prihodki za 51.970,39 €.  Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 

Gorica je vse obstoječe finančne rezerve črpal za pokrivanje gradnje in odkupa neprofitnih 

najemnih stanovanj in s tem pokrivanja potreb po omenjenih stanovanjih na območju 

Mestne občine Nova Gorica. 
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3. Bilanca stanja 
 

Stanje in gibanje sredstev in virov sredstev 

 

Bilanca stanja za leto 2010 prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev  in obveznosti do 

njihovih virov. Sestavljena je na podlagi zakona o računovodstvu, ki se sklicuje na Slovenske  

in Mednarodne računovodske standarde. 

Bilanca stanja za Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica izkazuje naslednje stanje: 

- neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 6.312,12 €; popravek vrednosti 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev  v višini 4.931,41 €; 

- vrednost nepremičnin skupaj z zemljišči in nepremičnin, ki se pridobivajo znaša 

32.046.494,66 € popravek vrednosti nepremičnin znaša 10.552.494,15 €; 

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva znašajo 23.908,04 €, popravek vrednosti 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa znaša 20.485,69 €; drobni inventar 

je vključen med opremo in je bil odpisan ob nabavi; 

- dobroimetje pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila znaša 100.404,90 €; 

- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.097.882,31 € in so posledica terjatev za 

neizterjano najemnino in terjatve za drugi del kupnine za prodano zemljišče; 

- predujem v višini 114.338,00 € predstavlja plačilo sklada za delno financiranje izgradnje 

komunalne infrastrukture na Ulici Šantlovih v Novi Gorici; 

- kratkoročne terjatve do uporabnikov državnega proračuna znašajo 28,61 € in predstavljajo 

terjatve iz naslova EZR; 

- kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 25,09 € in predstavljajo terjatve do UJP za 

obresti; 

- neplačani odhodki v višini 562.715,33 € so odhodki, ki so nastali v 2010 in nam 

predstavljajo obveznost za plačilo v letu 2011 predvsem za dokončno poplačilo 

kratkoročnih obveznosti za tekoča in investicijska vzdrževanja; 

- aktivne časovne razmejitve znašajo 2.137,04 €  in so razmejitve za plačano lastno 

udeležbo in obresti lastne udeležbe. 

 

Aktiva bilance stanja na dan 31.12.2010 znaša 23.376.334,85 €. 
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Obveznosti do virov sredstev: 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 10.861,49 €; 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 32.288,51 €; 

- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost znaša 358,00 €; 

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 507.297,24 € predstavljajo obveznost 

za dokončno poplačilo nakupa 9 stanovanj v Šempasu; 

- kratkoročne obveznosti do UJP so znašale 13,27 €, kratkoročne obveznosti iz naslova 

neplačanih anuitet do republiškega stanovanjskega sklada pa  4.873,15 €; 

- kratkoročne obveznosti iz financiranja so obveznosti iz naslova neplačanih obresti za 

kredite v višini 5.264,74 €; 

- neplačani prihodki v višini 1.097.936,01 € so prihodki povezani z neizterjano najemnino 

in prihodki v zvezi s prodajo zemljišča; 

- pasivne časovne razmejitve zajemajo predujem v višini 114.338,00 €, ki predstavlja 

plačilo sklada za delno financiranje izgradnje komunalne infrastrukture na Ulici Šantlovih 

v Novi Gorici. 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 

- splošni sklad znaša 4.803,06 € in predstavlja vrednost opreme in drobnega inventarja 

zmanjšano za popravke vrednosti; 

- sklad namenskega premoženja v javni sklad znaša 21.228.127,43 € in predstavlja vrednost 

osnovnega premoženja sklada v višini 20.080.048,09 € zmanjšanega za sklad namenskega 

premoženja za finančne naložbe v višini 20.923,61 € in upoštevanje rezultata na dan 

31.12.2010; 

- rezervni sklad za posebne namene je oblikovan v višini 11.764,45 €; 

- dolgoročne finančne obveznosti sklada znašajo 1.393.268,82 € in predstavljajo najete 

kredite od Stanovanjskega sklada RS in dolgoročni kredit pri poslovni banki, ki je bil 

reprogramiran v letu 2010; 

- plačana lastna udeležba in obresti lastne udeležbe za stanovanja v višini 113.220,02 €. 

 

Pasiva bilance stanja na dan 31.12.2010 znaša 23.376.334,85 €. 
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Iz bilance stanja razberemo, da se je namensko premoženje Stanovanjskega sklada Mestne 

občine Nova Gorica v letu 2010 povečalo zaradi prodaje stanovanja mladim družinam, pri 

katerem smo zasledovali izvajanje stanovanjske politike iz veljavne strategije. Pri teh 

prodajah je sklad subvencioniral prodajo stanovanj v višini 500.000 €. Subvencije so razlika 

med lastno ceno in tržno ceno stanovanja. Iz aktive bilance stanja je razviden padec terjatev 

do kupcev zaradi realiziranih prihodkov iz prodaje stanovanj mladim družinam. V pasivi 

bilance stanja pa vidimo zmanjšanje kto obveznosti do dobaviteljev na račun vseh poplačanih 

obveznosti iz naslova novogradnje. Ročnost terjatev in obveznosti je kratkoročna, kar pomeni 

da zapade v plačilo najkasneje v letu dni. Primerjava terjatev in obveznosti je zelo pomembna, 

saj kaže presežek terjatev nad obveznostmi za približno 550.000,00 € kar pomeni pozitiven 

denarni tok v letu 2011.  

 

Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta sestavljajo v skladu z 21. 

členom zakona o računovodstvu tudi pojasnila k izkazoma bilance stanja in izkaza prihodkov 

in odhodkov. Pojasnila k bilanci stanja sta obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in  obrazec Stanje in gibanje 

dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Oba obrazca sta izpolnjena na podlagi podatkov iz 

bilance stanja na dan 31.12.2010. 

 

Obvezni prilogi Izkaza prihodkov in odhodkov sta Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, 

ki izkazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter Izkaz računa financiranja v 

katerem s izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz posojil in podatki o odplačilih glavnic 

najetih posojil v obračunskem obdobju. Vsi podatki v omenjenih obrazcih izhajajo iz izkaza 

prihodkov in odhodkov. 

 

Kot posebnost pri letnem poročilu velja omeniti obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov 

režijskih obratov, za katerega je potrebno voditi ločeno evidenco. Omenjeni izkaz je kot 

priloga poročilu vendar pa nima vrednosti oz. so njegove vrednosti ničelne saj Stanovanjski 

sklad Mestne občine Nova Gorica  nima režijskega obrata.   
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4. Najpomembnejši programi oziroma projekti 
 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v okviru svoje dejavnosti z ustanovitvenim 

aktom in sprejeto Strategijo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 

2009 – 2013 dosegel v letu 2010 več ciljev. S zaključkom gradnje 46 stanovanj pod Streliško 

potjo v Novi Gorici je zagotovil uresničitev kvote zagotavljanja neprofitnih stanovanjskih 

enot za najmanj tretjino prosilcev na obstoječi neprofitni listi. Skladno s finančnim načrtom in 

strategijo je uspel pritegniti v sodelovanje pri gradnji neprofitnih najemnih stanovanj poleg 

lokalne skupnosti tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki vstopa v razvojno politiko 

stanovanjskega sklada in lokalne skupnosti kot pomemben »graditelj«. Sodelovanje 

predstavlja pomemben korak naprej pri povečevanju ponudbe stanovanj na območju Mestne 

občine Nova Gorica in širše, predstavlja pa tudi nov način povezovanja neprofitnih 

stanovanjskih organizacij na podlagi sofinanciranja, soinvestiranja, kreditiranja in 

refinanciranja že obstoječih kreditov. 

 

Pridobivanje stanovanj za trg za kategorijo mladih družin in mladih parov je druga pomembna  

pridobitev in naloga občinskega stanovanjskega sklada s katerim povečuje ponudbo stanovanj 

na trgu s cenami, ki so najmanj 30 odstotkov manjše od tržnih cen in s tem poskuša uravnati 

tržna gibanja ter zagotoviti reševanje stanovanjskega problema ciljnim skupinam občanov kot 

so mlade družine, družine z večjim številom otrok in mladim, ki prvenstveno prvič rešujejo 

stanovanjski problem. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2010 

subvencioniral nakup stanovanja omenjenim ciljnim skupinam v višini 500.000,00 €.  Pri tem 

je omogočil tudi večjo fleksibilnost nakupa za mlade družine v smislu določanja končne tržne 

cene stanovanja. 

 

V zadnjih dveh letih je stanovanjski sklad na področju pridobivanja neprofitnih stanovanj 

uspel zgraditi ali kupiti 101 neprofitno najemno stanovanj  in v sodelovanju z 

Nepremičninskim skladom PIZ zagotoviti 18 oskrbovanih najemnih stanovanj. Projekcija tega 

rezultata v praksi pomeni uresničevanje zastavljenega cilja sklada, ki temelji na merilih 

nacionalnega stanovanjskega programa, sprejete strategije sklada in lokalne stanovanjske 

politike. 
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Sklad bo v prvem polletju 2011 objavil Program sofinanciranja izgradnje neprofitnih 

najemnih stanovanj za obdobje 2011 – 2012 na podlagi katerega bo poskušal v neprofitno 

gradnjo privabiti zasebne partnerje in uresničiti zastavljene cilje za naslednji dve leti. Na 

podlagi tega programa Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica sofinancira izgradnjo 

neprofitnih najemnih stanovanj (energetsko varčnih najemnih stanovanj, bivalnih enot ter 

stanovanj namenjenih subvencionirani prodaji mladim družinam) na območju Mestne občine 

Nova Gorica, tako da sklene z zasebnim investitorjem pogodbo o sofinanciranju oziroma 

sklene prodajno pogodbo za odkup stanovanjskih enot. Na območju gradnje stanovanjske 

soseske Rožna Dolina III. se skupaj z republiškim stanovanjskim skladom in podjetjem 

Composita d.o.o. pogovarjamo o možni vključitvi v soinvestiranje gradnje neprofitnih 

najemnih stanovanj na tem območju, seveda pod pogoji določenimi v Programu 

sofinanciranja gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na republiški ravni in v skladu s 

sprejeto Strategijo stanovanjskega sklada. Stanovanjski sklad predvideva v naslednjem 

obdobju dveh let pridobiti od 150 do 200 stanovanjskih enot. 

 

Nadaljnje aktivnosti, ki jih je stanovanjski sklad izvedel v letu 2010 je bil podpis dogovora o 

razpolagalni pravici na 15-timi neprofitnimi stanovanji v Ajdovščini in 30-imi neprofitnimi 

stanovanji v Vipavi. Na osnovi sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije iz katerega izhaja, da lahko uprava Sklada zaradi trenutnega stanja na finančnih in 

posledično nepremičninskih trgih potrebe po stanovanjih zapre, s prenosom razpolagalne 

pravice na teh stanovanjih na lokalno skupnost.  Prosilci, ki so bili uvrščeni na prednostnih 

listah A in B iz leta 2008 in 2010 so  ponudba pozitivno sprejeli in se v drugi polovici leta 

2010 vselili v stanovanja. Dogovor o razpolagalni pravici, posredovan s strani Stanovanjskega 

sklada RS, omogoča oddajo stanovanj ( v občinah Ajdovščina in Vipava) vsem prosilcem, ki 

prebivajo v Goriški statistični regiji, ki vključuje tudi Mestno občino Nova Gorica (podlaga 3. 

alineja, 2. odstavka, 154. člena in 87. člen Stanovanjskega zakona), pri čemer je bilo potrebno 

pridobiti soglasje občin Ajdovščina in Vipava.  

 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica se srečuje z veliko težavami na področju 

zagotavljanja stanovanjske oskrbe v občini, vendar obstaja v tem priložnost za bolj fleksibilno 

in modernejšo orientiranost javnega nepremičninskega sklada v javnem sektorju. Ravno ta 

značilnost, da je sklad institucija javnega prava je »zavora«, ki onemogoča izvajanje širše 

stanovanjske politike v občini. Pri tem velja omeniti tudi omejenost v strateškem planiranju, 

saj je nemogoče pričakovati, da bo javni sklad poskrbel za tekoče reševanje stanovanjskih 
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problemov občanov, ki so čedalje večji predvsem zaradi neposrednega vpliva politične volje 

na delovanje sklada in najpomembnejši dejavnik – zagotovitve potrebne višine proračunskih 

sredstev. Zaradi proračunskega primanjkljaja tako na državni, kot tudi na lokalni ravni, mora 

javni nepremičninski sklad na področju finančne politike narediti še en korak naprej tako, da 

v sofinanciranje neprofitne gradnje vključi zasebnega partnerja, t.j. narediti investicijo tako 

zanimivo, da bo zasebni partner vstopil v vezani posel.  

 

Za stanovanjsko gradnjo je ključnega pomena nepremičninski trg, ki zajema različne 

dejavnike: cene gradnje stanovanj, kupno moč prebivalstva, razpoložljiva zazidalna zemljišča 

in najemna stanovanja, metodologija urbanističnega načrtovanja, stanovanjska mobilnost 

prebivalstva, komunalna priprava zemljišč,… V zadnjem času so se sicer gradbene cene 

stanovanj znižale, znižala pa se je tudi kupna moč prebivalstva, kar vodi v spremembo 

bivalnega koncepta.  

 

Na območju Mestne  občine Nova Gorica je zaslediti močno povečanje investiranja v nove 

stanovanjske in druge predvsem poslovne površine, kar je razumeti kot novo vizijo razvoja 

mestnega središča. Dostopnost stanovanj je predpogoj za dejavnost aktivnega dela populacije. 

Ena izmed raziskav  v Sloveniji tudi kaže, da se velik del aktivnih prebivalcev Slovenije tudi 

v primeru bistveno višjih dohodkov ne bi preselilo iz enega kraja v drugi kraj, saj se pred 

njimi kažejo nepremostljivi stanovanjski problemi. Ker država ni oblikovala tovrstne 

stanovanjske politike, posledično na tem področju šepajo tudi občinske stanovanjske politike. 

S tem v zvezi nastajajo tudi težave z zemljišči, ki jih lokalne oblasti prodajajo raje na trgu po 

čim višjih cenah, namesto da bi jih vlagale v stanovanjske sklade in s tem omogočile vsaj 

enostavno reprodukcijo gradnje neprofitnih najemnih stanovanj. Poraja se vtis, da je najemni 

sektor marginaliziran in tako rekoč nepomemben.  

 

V Sloveniji še vedno prevladuje razmišljanje o tem, da mora vsakdo imeti  nekaj »lastnega« 

in s tem se postavlja najem na drugo mesto. Pri nas poznamo več različnih kategorij 

najemnikov, ki imajo različne pravice, saj jih država ni poenotila, npr. najemniki  občinskih 

stanovanj, najemniki denacionaliziranih stanovanj in najemniki tržnih stanovanj. Število 

neprofitnih najemnih stanovanj se povečuje, vendar ne zadošča povečanemu obsegu 

povpraševanja po teh stanovanjih, predvsem s strani mladih družin in mladih parov, ki nimajo 

zadostnega finančnega kapitala imajo pa intelektualnega in kulturnega. Država bi morala 

videti ambicijo in razvojno možnost v povečevanju gradnje neprofitnih najemnih stanovanj 
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ter zavzeti aktivno vlogo do tega. Morala bi povečati finančne vložke v občinske stanovanjske 

sklade in s tem okrepiti najemni sektor. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je 

precejšnje, neprofitnih stanovanj, ki bi korigirala razmere na trgu pa ni. Zdi se, da lokalne 

skupnosti izvajajo protekcionistično politiko do zasebnih investitorjev, namesto da bi se 

usmerila v gradnjo neprofitnih stanovanj. Današnji trg nepremičnin bi na tak način dobil 

protiutež v ponudbi neprofitnih najemnih stanovanj. 

 

Včasih se vprašujemo ali bo uvedba davka na nepremičnine prinesla pozitivne spremembe na 

stanovanjskem trgu, vendar lahko na območju Mestne občine Nova Gorica lahko ugotovimo, 

da je omenjena davčna obremenitev še ni prinesla zaželjenega  rezultata. Vsekakor bo uvedba 

tega davka prinesla večjo transparentnost  trga, zelo malo verjetno pa je, da bo davek uredil 

stanovanjsko problematiko. Na državni ravni je potrebno na novo definirati pomen 

neprofitnega najemnega sektorja ter omogočiti pogoje za gradnjo teh stanovanj in urediti 

statuse najemnikov. Višina neprofitne najemnine pa mora zadovoljiti potrebe občin na eni 

strani, na drugi strani pa ne sme pretirano poseči v  dohodke najemnikov. Vse to bi se lahko 

definiralo v novem Nacionalnem stanovanjskem programu (NPSta), ki ga trenutno ni v 

veljavi. Zelo pomembno je dejstvo, da so trenutno lokalne politike vsekakor uspešnejše od 

državne, zato bi le-ta lahko prevzela primere dobrih praks. Država je tista, ki lahko omogoči 

spremembo sistemske zakonodaje in s tem proizvede pogoje za udejanjanje razvojne 

stanovanjske politike. 

 

Trg nepremičnin je soodvisen od splošnega gospodarskega gibanja in je sestavni del 

gospodarstva države in sveta. Bistveni vpliv na trg nepremičnin ima obstoječa stanovanjska, 

prostorska in davčna politika. Najpomembnejši vpliv ima kljub temu trenutna gospodarska 

situacija. Nesporno dejstvo je, da imamo v Sloveniji porajajoči trg nepremičnin, ki raste po 

obsegu, zahtevnosti in pomenu v narodnem gospodarstvu, in za katerega verjamemo, da želi 

postati razvitejše in tržno naravnano. Da bi postal bolj razvit, bo potrebno prvenstveno 

povečati oziroma urediti pravno regulativo in pravno varnost subjektov, narediti trg 

pregleden, itd. Če se omejimo na stanovanjski trg nepremičnin v Sloveniji lahko 

povzamemo, da smo trenutno priča zastoju na trgu z nepremičninami z izrazitim trendom 

nižanja cen nepremičnin. Dejstvo je, da je v preteklosti presežek povpraševanja nad ponudbo 

dvigovalo cene nepremičninam, to pa je spodbujalo investitorje h gradnji novih nepremičnin. 

Teorija pravi, ko cene dosežejo določen nivo, ki presega delež kupne moči znatnega števila 

potencialnih kupcev, obenem pa se na trgu pojavi več novih nepremičnin, pride do presežka 
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ponudbe nad povpraševanjem in cene se spustijo. Investitorji prenehajo z gradnjo, zaradi 

nižjih cen je več kupcev, povpraševanje preseže ponudbo in cikel je sklenjen. Seveda to traja 

več let, ker je postopek gradnje nepremičnine dolgotrajen proces in od pridobivanja 

dokumentacije do predaje nepremičnine običajno mine nekaj let. 

 

Pričakovanja na trgu nepremičnin v prihodnosti: 

• slovenski nepremičninski trg je verjetno dosegel zgornji cenovni vrh normalnega 

nepremičninskega cikla, in če ne bo večjih nepričakovanih dogodkov ali posegov s 

strani države, bo šel navzdol, 

• svetovna finančna kriza vpliva posredno preko dražjih posojil. Zaradi dražjih posojil 

in zahtevnejših pogojev bodo kupci in investitorji težje pridobili posojila, kar bo 

posledično vodilo v zmanjševanje povpraševanja in ponudbe; 

• podaljšuje se čas prodaje. Ponudbene cene nepremičnin se znižujejo. Očitno so cene 

dosegle svoj vrh in pričakovati je, da se bodo v prihodnje znižale, če ne bo 

nepredvidenih vplivov. 

 

Navsezadnje trg deluje v vsakem primeru. Posamezni parametri se lahko sicer deloma 

regulirajo, spodbujajo se lahko projekti javnega investiranja po zmožnostih in potrebah 

države, pri čemer pa je tako kot pri vseh neprijetnih zadevah tudi za umirjanje trga potreben 

čas in potrpljenje, saj se določena dejanja in aktivnosti ne da prehiteti. Upamo lahko, da bodo 

dogodki in izzivi v teh časih prepoznani kot nauki za prihodnost in prihodnje odločitve pri 

načrtovanju javnih politik posameznih področij in poslovnih dejavnosti. 

 

Zelo pomembno je pri sprejemanju strateških odločitev, da se pridobi informacija o 

bivanjskih navadah ljudi, ki bi se pod vplivom močnejših vzgibov, kot je npr. recesija, 

utegnile lažje spremeniti. Pomemben je tudi podatek, koliko je resnično prostih stanovanj v 

Sloveniji (obstajajo namreč raznovrstni podatki), ga križati s pričakovanji ljudi po 

nakupu/najemu nepremičnin in tako priti do kvalitetnega podatka, koliko prostora za nove 

stanovanjske projekte je v resnici na voljo na našem trgu. 

Sredstva, ki jih občina namenja stanovanjskemu področju nikakor ne pomenijo same porabe, 

saj je dokazano, da imajo pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih 

zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa tudi proizvodnjo v nekaterih 

gospodarskih panogah, zlasti v industriji gradbenih proizvodov  in porabo drugih dobrin, 

povezanih s stanovanjem in gospodinjstvom. Dolgoročno se ta sredstva z aktivno politiko 
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določanja neprofitnih najemnin tudi povrnejo, saj najemnine predstavljajo edini stabilen vir 

namenjen gradnji neprofitnih najemnih stanovanj. 

 

Stanovanjska izgradnja mora biti zasnovana dolgoročno, zato je potrebno upoštevati vse 

oblike delovanja sklada t.j. gradnjo, prenovo in racionalno zasedenost stanovanj, nakup 

oziroma zamenjava stanovanj in stanovanjskih hiš in njihova obnova, vzdrževanje in 

povečevanje namenskega premoženja sklada, ki zajema celoten stanovanjski fond v lasti 

Mestne občine Nova Gorica. Strategija sklada je na tej osnovi realen stanovanjski program, 

pri katerem smo upoštevali lokalne značilnosti prostora. 
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