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UVOD 
 
 
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – v nadaljevanju ZJF) v 63. členu ter Odlok o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Ur. l. RS št. 10/12) v 19. členu določata, 
da mora župan v juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
tekočega leta. 
 
Proračun za leto 2012 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v drugi obravnavi na 
seji dne 2. februarja 2012, kar pomeni, da je do njegove uveljavitve potekalo financiranje 
občine na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. 
do 31.3.2012 (Ur. l. RS št. 108/11). V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje le 
izvajanje že začetih nalog in tekoče poslovanje občine, ob upoštevanju omejitev obsega 
porabe, glede na enako obdobje preteklega leta. Novih nalog in novih investicij se v 
omenjenem obdobju ne sme izvajati. Zaradi navedenega je prišlo do zamika pri objavi 
razpisov in začetku novih investicij, kar se odraža tudi pri polletni realizaciji, ki je nekoliko 
nižja, kot bi sicer lahko bila. 
 
Pri pripravi plana so bila uporabljena novelirana izhodišča Urada za makroekonomske analize 
in razvoj, ki so temeljila na jesenski napovedi gospodarskih gibanj in jih je Ministrstvo za 
finance občinam posredovalo v septembru 2011 v sklopu proračunskega priročnika za 
pripravo občinskih proračunov. Statistični podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike 
Slovenije se objavljajo z določenim zamikom, trenutno znani podatki pa niso nič kaj 
spodbudni. Planirana je bila realna rast bruto domačega proizvoda v višini 2 %, po podatkih 
za prvo četrtletje letošnjega leta pa znaša le-ta -0,2 % glede na enako obdobje preteklega 
leta. Predvidena letna stopnja inflacije (dec./dec. preteklega leta) naj bi znašala 101,9, po 
trenutno znanih podatki za junij (junij2012/junij 2011) pa znaša 102,3. Enako je s povprečno 
letno rastjo cen (I-XII tekočega leta/I-XII preteklega leta), ki je bila predvidena v višini 101,8, 
po trenutno znanih podatkih (jan.-junij2012/jan.-junij2011) znaša 102,5. 
Navedeni trendi, ki odstopajo od predvidevanj, na podlagi katerih je bil pripravljen državni 
proračun za leto 2012 predstavljajo enega izmed razlogov, zaradi katerega je nova Vlada 
Republike Slovenije pripravila Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki velja od 1.6.2012. 
Omenjeni zakon močno posega tudi v delovanje lokalnih skupnosti, saj znižuje prihodke iz 
naslova dohodnine, istočasno zmanjšuje tudi odhodke, predvsem plače in druga povračila 
javnim uslužbencem ter plačila na področju predšolske vzgoje. Omenjena nova dejstva bo 
potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2012, ali bo znižanje odhodkov dejansko enako znižanju prihodkov pa bo pokazal čas. 
 
V maju je župan, v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2012, sprejel prvi sklep o prerazporeditvi med proračunskimi postavkami, s katerim so se 
skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb 
izvrševanja proračuna. V juniju je župan sprejel ugotovitveni sklep, na podlagi katerega so se 
v proračun vključila nepredvidena namenska sredstva v višini 10.000 €, ki jih je Ministrstvo za 
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje nakazala za dokončanje 
projekta »vozilo za zveze« . Sredstva so bila razporejena v finančni načrt neposrednega 
proračunskega uporabnika 12 – Občinska uprava.  
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703 – Davki na premoženje 
Davki na premoženje predstavljajo dobrih 12 % v strukturi vseh prihodkov občine, njihova 
realizacija v višini 36,6 % pa pričakovano nekoliko odstopa od plana. Znotraj podskupine 
kontov predstavlja pretežni del (85,2 %) nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer 
prihaja običajno, na podlagi odmernih odločb, do višjih prilivov v drugi polovici leta.  
Ostali davki znotraj podskupine, med katerimi so davki na premičnine, davki na dediščine in 
darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani skladno s 
planom. 
 
704 – Domači davki na blago in storitve 
Predstavljajo 3,25 % vseh planiranih proračunskih prihodkov in se z realizacijo v višini 48,9 % 
realizirajo v skladu s predvidevanji. Pretežni del (85,4 %) predstavljata okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizacija 50,1 %) in odlaganja 
odpadkov (realizacija 31,4 %), preostali del prihodkov podskupine pa sestavljajo davki na 
dobitke od iger na srečo, turistična taksa, občinske takse ter pristojbina za vzdrževanje 
gozdnih cest.  
 
706 – Drugi davki 
S 1.10.2011 je bil uveden nov način plačevanja dajatev, ki ga ureja Pravilnik o načinu 
plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov. Do tega datuma je veljalo, da se je vplačevalo glede na vrsto dajatve in je zato za 
vsako dajatev veljal ločen, samostojen vplačilni podračun. Z uveljavitvijo novega načina 
plačevanja se je zmanjšalo število vplačilnih podračunov in uvedel način vplačevanja 
obveznih dajatev po vrstah javnofinančnih blagajn. To pomeni, da se obvezne dajatve, ki 
pripadajo isti javnofinančni blagajni oz. enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za 
plačevanje in evidentiranje je Davčna uprava Republike Slovenije, sedaj vplačujejo na en, 
tako imenovan prehodni davčni podračun, ki ga vodi Uprava za javna plačila. S prehodnih 
davčnih podračunov se, v skladu s pravilnikom, vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, 
ki so bile plačane ali razporejene na te podračune, zato lahko prihaja tudi do negativnih 
vrednosti v podskupini drugi davki. Na omenjeni postavki sredstva niso bila planirana, ker jih 
je praktično nemogoče predvideti. 
 
71 – NEDAVČNI PRIHODKI 
710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Omenjena podskupina kontov predstavlja 86,5 % nedavčnih prihodkov oz. 22,1 % vseh 
proračunskih prihodkov. Glavni vir predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, 
ki je realizirana v višini 2,8 mio evrov oz. 45,9 % predvidenega plana. Skladno s planom se 
realizirajo tudi prihodki od ostalih podeljenih koncesij, prihodki od obresti in najemnine za 
poslovne prostore. Odstopajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ki se običajno 
realizirajo v drugi polovici leta in prihodki od drugih najemnin, za gospodarsko javno 
infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja oz. koncesionar. 
 
711 – Takse in pristojbine 
V podskupini kontov se realizirajo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki 
občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in 
dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Takse predstavljajo zelo majhen 
delež v strukturi proračunskih prihodkov in so realizirane 35,2 %. 
 
712 – Globe in druge denarne kazni 
Glavnino prihodkov predstavljajo globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji in so v prvi 
polovici leta realizirani v višini 34,4 %. Ob enaki dinamiki pritekanja prihodkov do konca leta 
plan ne bo realiziran, kar pa zaradi nizkega deleža (0,32 %) v skupno predvidenih prihodkih 
ne predstavlja večjega izpada. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se realizira 
po načrtovanem planu. 
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713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Tu gre za prihodke, ki jih realizirajo krajevne skupnosti in so v proračunu prikazane samo 
evidenčno, ker se stekajo na račune posameznih krajevnih skupnosti. Realizacija v višini  
35,9 % kaže na odstopanje od plana, vendar zaradi nizkega deleža v strukturi celotnih 
prihodkov proračuna (komaj 0,07%) ne predstavlja večjega izpada. 
 
714 – Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki z realizacijo v višini 24,1 % ne dosegajo zastavljenega plana. Največji 
izpad je na prihodkih od komunalnega prispevka, ki predstavljajo kar dobri dve tretjini vseh 
planiranih prihodkov v tej podskupini, njihova realizacija v višini 131,4 tisoč evrov pa znaša 
komaj 16,4 % zastavljenega plana, zaradi zmanjšanih aktivnosti na področju gradenj. Ostali 
prihodki znotraj podskupine (povračila funkcionalnih stroškov, drugi nedavčni in izredni 
nedavčni prihodki) so v okvirih zastavljenega plana. 
 
72 – KAPITALSKI PRIHODKI 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Prihodki so nizko realizirani in sicer 14,1 %. Plan sestavljajo prihodki od prodaje stanovanj in 
poslovnih prostorov. Prodaja stanovanj po tržni ceni poteka v skladu s predvidevanji, prodaja 
poslovnih prostorov pa je predvidena za drugo polovico leta, v kolikor bodo tržne razmere 
takšne, da bo prodaja smiselna, sicer se bo postavka z rebalansom znižala. 
 
722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Tu gre v pretežni meri za planirane prodaje stavbnih zemljišč iz letnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012, katerih realizacija je v prvi 
polovici leta dosegla komaj 1,9 % zastavljenega plana. Delna razloga za nizko realizacijo sta 
kasnejši sprejem proračuna in dolgotrajnost postopka pri izvedbi prodaje, ki je enak ne glede 
na vrednost prodanega zemljišča. Pri pripravi rebalansa bo potrebno preučiti možnost 
izvedbe vseh postopkov prodaje za zemljišča predvidena v letnem načrtu in ga po potrebi 
popraviti ter znižati predvidene prihodke iz omenjenega naslova. 
 
73 – PREJETE DONACIJE 
730 – Prejete donacije iz domačih virov 
Tudi v tej podskupini kontov gre izključno za prihodke, ki jih realizirajo krajevne skupnosti na 
svoje račune in jih v proračunu prikazujemo samo evidenčno. Realizacija dosežena v prvi 
polovici leta znaša 51,4 % in je glede na izkušnje iz preteklih leta pričakovana, ker gre tu 
predvsem za donatorska sredstva, ki jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za 
organizacijo svojih krajevnih praznikov in raznih prireditev. Donacije predstavljajo namenski 
prihodek, na realizacijo katerega je vezan odhodek in zato ne povzročajo izpada v proračunu. 
 
74 – TRANSFERNI PRIHODKI 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vključujejo predvidena sredstva prejeta iz občinskih proračunov, ki so realizirana v višini 
110,7 tisoč € oz 44,1 % in sicer iz naslov takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov drugih občin, nakazila občine Renče-Vogrsko za projekt Mrzlek in nakazila občine 
Ajdovščina za projekt RCERO. Realizacija poteka po planu. Pretežni del planiranih sredstev v 
podskupini (1,5 mio € oz. 85,9 %) pa predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za 
investicije in tekočo porabo. Realizacija je nizka v višini  27,8 %, kar je v skladu s 
pričakovanji, saj je potrebno vsako investicijo, ki jo sofinancira država najprej izvesti, 
poravnati vse nastale stroške in šele nato izstaviti zahtevke skupaj z dokazili o plačilu 
računov. Nakazila sredstev so običajno realizirana proti koncu leta. V prvi polovici leta so bila 
nakazan sredstva v višini 425,6 tisoč € in sicer 344 tisoč € za investicijo v vodni vir Mrzlek, ki 
je v teku, 59,7 tisoč € iz naslova požarne takse, 10 tisoč € dodatnih sredstev za dokončanje 
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40 – TEKOČI ODHODKI 
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih 
Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za župana in zaposlene v občinski 
upravi. Realizacija v prvem polletju znaša 49,6 % in je v skladu s pričakovanji. 
 
401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki po zakonu se plačujejo za zgoraj navedene zaposlene in se realizirajo v skladu s 
planom. Realizacija je v prvem polletju dosegla 47,2 % zastavljenega plana. 
 
402 – Izdatki za blago in storitve 
Podskupina kontov vključuje stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in 
storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in 
storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine ter druge operativne odhodke. Ob polletju znaša njihova realizacija 45,9 % in je v 
skladu s predvidevanji. 
 
403 – Plačila domačih obresti 
Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje stroškov za predvideni dolgoročni kredit. 
Ker v prvem polletju najem kredita ni bil realiziran tudi stroški za poplačilo obresti niso 
realizirani. 
 
409 - Rezerve 
Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, mesečno odvajajo iz integralnega 
proračuna v rezervni sklad in izkazujejo realizacijo v višini 50 %. Podroben pregled je 
prikazan v nadaljevanju. Pri splošni proračunski rezervaciji do realizacije na omenjenem 
kontu nikoli ne pride, ker so tam sredstva samo planirana. Sredstva se na podlagi sklepov 
prenesejo in realizirajo na kontu, na katerem po vsebini sodijo. Podroben pregled je prikazan 
v okviru proračunske postavke 05.008. 
 
41 – TEKOČI TRANSFERI 
410 - Subvencije 
Pretežni del sredstev je namenjen za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki na podlagi 
koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Preostali del sredstev je 
namenjen za subvencioniranje novih delovnih mest, samozaposlitev ter spodbud za urejanje 
zemljišč, pospeševanja in razvoja kmetijstva. Slednje se dodeljujejo na podlagi objavljenih 
razpisov, zato prihaja do realizacije običajno v drugi polovice leta. Realizacija subvencij znaša 
ob polletju 45,3 %. 
 
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Predstavljajo transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za otroke 
v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, štipendije, regresiranje oskrbe 
v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, financiranje družinskega 
pomočnika, subvencije stanarin, regresiranje socialno šibkih in druge. Ker omenjeni stroški 
nastajajo pretežno mesečno, je realizacija ob polletju v višini 51 %, kar je v skladu s planom. 
 
412 – Transferi nepridobitnim organizacijam jin ustanovam 
Realizacija je nizka in znaša 23,5 % predvidenega plana, kar je vseeno skladno s 
pričakovanji. V omenjeni podskupini kontov se realizirajo predvsem sredstva, ki se dodeljujejo 
na podlagi razpisov, kot so sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v 
kmetijstvu, sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja, sofinanciranje programov 
klubov in društev s področja športa, večje športne prireditve, sofinanciranje otroških, 
mladinskih in kulturnih programov ter društev s področja socialnega varstva. Sredstva se 
dodelijo na podlagi razpisa, nakazujejo pa običajno ob predložitvi dokazil o opravljenem delu, 
zato prihaja tudi na podlagi večletnih izkušenj do večje realizacije v drugi polovici leta.  
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413 – Drugi tekoči domači transferi  
Postavka je pričakovano realizirana 50 %, saj predstavljajo slabih 90 % vseh predvidenih 
odhodkov v podskupini tekoči transferi za plače v javnih zavodih s področja šolstva, kulture, 
športa, mladinske in socialne dejavnosti, za katere se vršijo mesečna nakazila v obliki dotacij.  
 
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
V podskupini kontov so predvideni odhodki za nakupe zgradb in prostorov, nakup opreme, 
drugih osnovnih sredstev in zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni 
meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija znaša 4,39 milj. € oz. 27 %, kar 
je kljub vsemu 4,6 odstotnih točk več kot v preteklem letu. Ker predstavljajo investicijski 
odhodki dobrih 37 % vseh predvidenih, se njihova nizka realizacija odraža tudi v nižji 
realizaciji skupne bilance odhodkov. 
 
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 – Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Nizka realizacija v višini 5 % je pričakovana, saj je v podskupini kontov predviden del 
spodbud za pospeševanje kmetijstva in podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa 
nakazana v drugi polovici leta. 
 
432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 
Vključujejo izključno transfere, ki so namenjeni javnim zavodom in predstavljajo 10,4 % vseh 
predvidenih proračunskih odhodkov. Realizacija ob polletju znaša 2,3 %, daleč največji delež 
(cca. 70 %) pa je bil v planu predviden za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Ledine, kjer dela 
intenzivno tečejo, čemur bodo sledila tudi plačila. Vendar, ker je investitor pri omenjeni 
investiciji Mestna občina Nova Gorica in ne osnovna šola, kot je bilo v planu predvideno, bo 
realizacija prikazana v okviru podskupine 420, kar bo potrebno pri rebalansu ustrezno 
uskladiti. 
 
Proračunska rezerva 
 
Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, 
v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2012. Do 30.6. tekočega leta je bilo  izločenih 120.000 €, obresti 
so znašale 477 €, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa je znašalo 69.176 €, kar 
je skupaj pomenilo 189.653 € razpoložljivih sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znašala 
99.011 € za namene, ki jih določa zakon in sicer za izdelavo oporne konstrukcije za 
zavarovanje lokalne ceste v Šmihelu (46,9 tisoč €), izdelavo sanacijskega elaborata 
varnostnega načrta za požarno pot (14,5 tisoč €), izvajanje požarne straže (9,2 tisoč €) in več 
drugih manjših intervencij. Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2012 tako 
znaša 99.642 €. 
 
I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2012 69.176,21 

  
II. PRIHODKI 2012 (1+2)  

 1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 120.000,00 
 2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 477,55 
  

III. STROŠKI 2012  
 SKUPAJ 90.011,40 
  

IV. STANJE NA RAČUNU 30.06.2012 (I.+II.-III.) 99.642,36 
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev so realizirana v višini 42,8 %. 
Prejeta vračila danih posojil izkazujejo realizacijo, ki je skladna s planom, odstopanje  se kaže 
le pri sredstvih kupnin iz naslova privatizacije, ki so realizirana pod planom. Na omenjeni 
postavki so poleg rednih mesečnih plačil predvideni tudi morebitni predčasni odkupi, do 
katerih v prvi polovici leta še ni prišlo. Poleg tega se je v letošnjem letu nekaterim že iztekla 
obveznost za odplačevanje stanovanja, kar pomeni, da bodo prihodki iz omenjenega naslova 
vedno nižji in bodo predvidoma v roku dveh let, razen morebitnih izterjav, povsem zamrli. 
 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo realizacijo v višini 45,3%. 
Povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica poteka 
mesečno in je doseglo predvideno realizacijo 0,5 milj. €,  povečanje namenskega premoženja 
v Javni sklad malega gospodarstva Goriške pa je planirano za drugo polovico leta. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
Iz računa financiranja je razvidno, da se Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta ni 
zadolževala, zato tudi odplačilo kredita ni realizirano. 
 
Rezultat poslovanja vseh treh bilanc izkazuje v prvem polletju pozitivno razliko v višini 414,1 
tisoč €, ki povečujejo stanje sredstev na računih. 
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II. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV V OBDOBJU 1. 1. – 30. 6. 2012 
 
A  Bilanca odhodkov 
 
 
 
01 - MESTNI SVET 
 
01  POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 

01001 - Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2012: 38,7 % 
Poraba pisarniškega in splošnega materiala je bila v prvi polovici leta skrajno varčna. 
 
01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 
Proračunska sredstva: 210.000 €  Realizacija 30.6.2012: 52,4 % 
Polletna realizacija je sicer nekoliko nad planom, ker pa Zakon o uravnoteženju javnih financ 
uvedel nekatere spremembe na področju sejnin, se ocenjuje, da bodo načrtovana sredstva 
zadostovala do zaključka proračunskega leta. 
 
01003 - Financiranje političnih strank 
Proračunska sredstva: 51.000 €  Realizacija 30.6.2012: 49,0 % 
Polletna realizacija je v skladu z načrtovano dinamiko. 
 
01004 - Prenos sej Mestnega sveta 
Proračunska sredstva: 14.000 €  Realizacija 30.6.2012: 57,8 % 
Proračunska postavka je bila v začetku leta načrtovana na osnovi porabe v predhodnih letih. 
Ker se je, po zaključenih pogajanjih s ponudniki storitve televizijskih prenosov sej, izkazalo, 
da je dosežena cena za leto 2012 nekoliko višja od lanske, polletna realizacija presega 
načrtovano in bo nujno pri rebalansu zagotoviti dodatna sredstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
02 - NADZORNI ODBOR 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203  Fiskalni nadzor 

02039001  Dejavnost nadzornega odbora 

 
 
02001 - Sejnine - Nadzorni odbor 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012: 58,5 % 
Realizacija odhodkov je bila v prvi polovici leta višja od načrtovane, zaradi tega bo potrebno 
na proračunski postavki zagotoviti še nekaj dodatnih sredstev, v kolikor bodo aktivnosti 
Nadzornega odbora tudi v drugi polovici leta potekale z enako dinamiko. 
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03 - ŽUPAN 
 
01  POLITIČNI SISTEM 

0101  Politični sistem 

01019003  Dejavnost župana in podžupanov 
 
03001 - Plače in drugi izdatki 
Proračunska sredstva: 66.000 €  Realizacija 30.6.2012: 42,2 % 
Poraba poteka v skladu z načrtom, kar kaže tudi polletna realizacija, ki je na pričakovani 
ravni, saj so odhodki skozi leto enakomerno razporejeni. 
 
03002 - Izdatki za službena potovanja  
Proračunska sredstva: 2.000 €  Realizacija 30.6.2012: 1,5 % 
Poraba poteka v skladu z načrtom. 
 
03003 - Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 
Proračunska sredstva: 27.000 €  Realizacija 30.6.2012: 50,0 % 
Poraba poteka v skladu z načrtom, kar kaže tudi polletna realizacija, ki je na pričakovani 
ravni, saj so odhodki skozi leto enakomerno razporejeni. 
 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201  Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001  Podlage ekonomske in razvojne politike 

 
03005 - Priprava razvojnih projektov 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012: 54,7 % 
Izdelan je bil programski koncept športnega parka v Solkanu.  
 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001  Rezerva občine 

 
03004 - Proračunska rezerva 
Proračunska sredstva: 240.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Na postavki so predvidena sredstva, ki se v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2012 mesečno izločajo v rezervni sklad. Realizacija v prvem polletju je 
potekala po pričakovanjih. 
Poraba sredstev proračunskega sklada je obrazložena v splošnem delu proračuna. 
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12 - OBČINSKA UPRAVA 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202  Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001  Urejanje na področju fiskalne politike 

 
 
11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 
Proračunska sredstva: 26.000 €  Realizacija 30.6.2012:  35,1 % 
Poraba je nekoliko pod načrtovano, kar je povezano tudi s tem, da se občina v prvi polovici 
leta še ni zadolžila. 
 
 
 
03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029001  Članarine mednarodnim organizacijam 

 
 
 
09055 - Alpe jadranski center za čezmejno sodelovanje 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Članarina bo plačana šele v drugi polovici leta. 
 
 
 
03029002  Mednarodno sodelovanje občin 
 
 
 
04001 - Mednarodno sodelovanje  
Proračunska sredstva: 31.360 €  Realizacija 30.6.2012:  32,2 % 
Na postavki so rezervirana in še ne porabljena sredstva za delovanje Evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje Gorica (I) – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba (EZTS), kar 
predstavlja polovico vrednosti postavke. Skladno z 12. členom statuta EZTS morajo članice 
ustanoviti sklad za operativno delovanje EZTS. Zato so na postavki Mednarodno sodelovanje 
rezervirana sredstva  in bodo nakazana na transakcijski račun združenja takoj, ko bo le-ta 
odprt. Ostali odhodki na postavki so skladni z letnim planom. 
 
 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0401  Kadrovska uprava 

04019001  Vodenje kadrovskih zadev 

 
 
 
06001 - Občinske nagrade 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
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Poraba se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo, v okviru občinskega praznika, 
razglašeni občinski nagrajenci in podeljene občinske nagrade.  
 
 
 
0402  Informatizacija uprave 

04029001  Informacijska infrastruktura 

 
 
06002 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2012:  25,6 % 
Poraba za intervencije in popravila računalniške strojne opreme ostaja v povprečju preteklih 
let in se sklada s predvidevanji. 
 
06003 - Nakup računalnikov 
Proračunska sredstva: 28.000 €  Realizacija 30.6.2012:  74,3 % 
Za nakup strojne računalniške opreme s vključeno osnovno programsko opremo oz. 
operacijskimi sistemi na računalnikih, smo do 30.6. porabili dobrih 74% na postavki 
rezerviranih sredstev. V prvi polovici leta so bile dokončane večje planirane nabave opreme, 
ki zajemajo: Lotus Domino strežnik, 11 namiznih računalnikov in 5 prenosnikov, zmogljiv 
čitalec za glavno pisarno, dve multifunkcijski napravi in 6 lokalnih enouporabniških tiskalnikov. 
Ostanek sredstev bo zadostoval za nujne zamenjave opreme zaradi okvar ter za nove 
zaposlitve. Za uvedbo novih ali spremenjenih informacijskih rešitev, ki bi zahtevala večja 
sredstva za strojno opremo, bo potrebno povečanje postavke.  
 
08001 - Vzdrževanje in nadgradnja PISO 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2012:  45,4 % 
Poraba je skladna z načrtovano, saj se sredstva porabljajo za mesečno vzdrževalnino 
informacijskega sistema PISO. 
 
 
04029002  Elektronske storitve 
 
 
06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 
Proračunska sredstva: 43.000 €  Realizacija 30.6.2012:  42,9 % 
Postavka je bila v prvem polletju realizirana 43%, kar je v skladu s približno enakomerno 
mesečno porabo sredstev za vzdrževanje programskih rešitve ter za vzdrževanje ključnih 
informacijskih sistemov občinske uprave (dokumentni sistem, finančno knjigovodski sistem, 
vzdrževanje spletnih portalov, priklop na HKOM idr.).  Sredstva bodo zadoščala do konca 
leta.    
 
06005 - Nakup programske opreme 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  76,8 % 
Za nakup programske opreme je bilo do 30.6.2012 porabljenih 77% na postavki rezerviranih 
sredstev in sicer za nakup licenc za programsko opremo Lotus Domino strežnika ter Lotus 
Notes odjemalcev pri uporabnikih. Razširjena in nadgrajena je bila programska oprema 
ImisScan v glavni sprejemni pisarni. Za morebitne nove aplikativne rešitve bo potrebno 
povečanje postavke.    
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0403  Druge skupne administrativne službe 

04039001  Obveščanje domače in tuje javnosti 

 
 
04002 - Stroški oglaševalskih storitev 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  34,4 % 
Realizacija je skladna z načrtovanimi aktivnostmi. Na postavki so predvidena sredstva tudi za 
letno kritje stroškov vsakodnevnega zbira objav (klipinga) in posamezne ciljne promocijske 
aktivnosti. Več odhodkov je načrtovanih v drugi polovici leta, predvsem za promocijsko 
podporo dogodkom ob občinskem prazniku.  
 
06006 - Uradne objave 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  61,2 % 
Postavka je nekoliko prekoračena. Ker pa se javni razpisi objavijo v prvi polovici leta in takrat 
nastane tudi glavnina porabe na tej postavki, pričakujemo, da dodatna sredstva ne bodo 
potrebna. 
 
 
04039002  Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
 
04003 - Prireditve in gostinske storitve 
Proračunska sredstva: 56.650 €  Realizacija 30.6.2012:  45,9 % 
Poraba postavke poteka skladno s planiranimi prireditvami mestne občine v letošnjem letu. 
Načrtujemo normalno porabo sredstev na postavki do konca proračunskega leta. 
 
04004 - Protokolarne nabave 
Proračunska sredstva: 41.000 €  Realizacija 30.6.2012:  29,8 % 
V drugi polovici leta načrtujemo porabo postavke v celoti, večji del protokolarnih nabav je 
namreč vezanih na praznovanje občinskega praznika in na pripravo na novoletne dogodke.  
 
04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih 
Proračunska sredstva: 4.000 €  Realizacija 30.6.2012:  74,0 % 
S sredstvi na postavki zagotavljamo najemanje dvoran za protokolarne dogodke. Letos smo 
prvič zagotovili dvorano za županov novoletni sprejem v Slovenskem narodnem gledališču 
Nova Gorica, dodatno pa smo kot soorganizatorji zagotovili najem dvorane ob predstavitvi 
filma o zdravnici Franji Bojc Bidovec. Oba stroška smo že krili, zato je tudi realizacija višja. 
Pričakujemo, da bomo preostali del sredstev porabili skladno s planom v septembru. 
 
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva s te postavke so vsako proračunsko leto porabljena v drugi polovici leta, ker mestna 
občina praznuje občinski praznik v mesecu septembru. 
 
09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 
Proračunska sredstva: 210.000 €  Realizacija 30.6.2012:  40,2 % 
V prvem polletju je bil izvedeno nakazilo za izvedbo zimske plaže v decembru 2011. 
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta in sicer po realizaciji programov, ki so 
bili izbrani na podlagi javnega razpisa izvedenega v prvi polovici letošnjega leta. 
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04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
 
 
06007 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  32,08 % 
Poraba postavke poteka skladno s potrebami. Načrtujemo normalno porabo sredstev na 
postavki do konca proračunskega leta. 
 
06008 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov 
Proračunska sredstva: 57.500 €  Realizacija 30.6.2012:  22,3 % 
Pretežni del porabe na tej postavki se bo realiziral v drugi polovici leta, ko bodo izvršena in 
plačana investicijsko-vzdrževalna dela na gradu Ozeljan. Na tej postavki se vodijo še 
kompenzacije najemnin za poslovne prostore v občinski lasti, kadar najemnik vlaga lastna 
sredstva, ki pa se tudi knjižijo šele ob koncu leta. 
 
06010 - Cenitve, natečaji, stroški postopkov 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2012:  16,6 % 
Poraba postavke poteka skladno s potrebami. Načrtujemo normalno porabo sredstev na 
postavki do konca proračunskega leta. 
 
11018 - Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  14,7 % 
Večina sredstev za vzdrževanje in vodenje evidenc javne infrastrukture bo porabljene v drugi 
polovici leta na podlagi zahtevkov naših izvajalcev gospodarskih javnih služb, s katerimi 
imamo sklenjene pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

 
 
05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine 
Proračunska sredstva: 4.600 €  Realizacija 30.6.2012:  52,2 % 
Poravnana je bila članarina za prvo polovico tekočega leta. 
 
 
0603  Dejavnost občinske uprave 

06039001  Administracija občinske uprave 

 
 
06011 - Plače in drugi izdatki 
Proračunska sredstva: 2.500.000 €  Realizacija 30.6.2012:  48,9 % 
Poraba postavke poteka skladno s načrtom. Pričakujemo normalno porabo sredstev na 
postavki do konca proračunskega leta. 
 
06012 - Pisarniški in splošni material in storitve 
Proračunska sredstva: 180.000 €  Realizacija 30.6.2012:  40,7 % 
Z varčevalnim obnašanjem zaposlenih v občinski upravi smo porabili nekoliko manj od 
planiranega. 
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06013 - Posebni material in storitve 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2012:  85,8 % 
Poletne uniforme za občinske redarje smo nabavili že spomladi, zato je postavka v večji meri 
že porabljena. 
 
06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Proračunska sredstva: 206.115 €  Realizacija 30.6.2012:  55,2 % 
Poraba načrtovanih proračunskih sredstev je nekoliko višja od načrtovane, zato bo verjetno v 
drugi polovici leta na postavki zagotoviti dodatna sredstva. 
 
06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,9 % 
Poraba postavke poteka skladno s načrtom. Pričakujemo normalno porabo sredstev na 
postavki do konca proračunskega leta. 
 
06016 - Izdatki za službena potovanja uprave 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  37,9 % 
Poraba postavke poteka skladno s potrebami in enako dinamiko porabe načrtujemo tudi do 
konca proračunskega leta. 
 
06018 - Drugi operativni odhodki 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2012:  89,6 % 
Poraba na tej postavki letos ni linearno časovno porazdeljena, saj so bili nekateri večji izdatki 
plačani že v prvi polovici leta. In sicer: storitve zunanjega izvajalca, vezane na reorganizacijo 
občinske uprave; odvetniške storitve v zadevi SGP, ki so bile opravljene v drugi polovici 
lanskega leta, plačane pa letos; cenitev vseh zemljišč v lasti MONG. Če ne bo kakšnih 
nepredvidenih stroškov (sodne odločbe, odškodnine, odvetniške storitve), predvidevamo, da 
dodatna sredstva ne bodo potrebna oziroma bo potrebno zgolj manjše povečanje. 
 
06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  38,0 % 
Glavnino stroškov na tej postavki predstavljajo obvezni zdravstveni pregledi javnih 
uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi. Ker bo večji del njih izveden v drugi polovici leta, 
bo tudi večji del porabe sredstev realiziran v tem obdobju. 
 
 
06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
 
06022 - Varovanje zgradb in prostorov 
Proračunska sredstva: 68.000 €  Realizacija 30.6.2012:  44,1 % 
Poraba postavke poteka skladno s načrtom. Pričakujemo normalno porabo sredstev na 
postavki do konca proračunskega leta. 
 
06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  85,3 % 
Zaradi večjega števila okvar službenih vozil od običajnih in planiranih so planirana sredstva 
prekoračena. Treba pa je upoštevati še dejstvo, da nam večina registracij teh vozil in s tem 
povezanih stroškov pade v prvo polovico leta. 
 
06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,5 % 
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Poraba postavke poteka skladno s potrebami in enako dinamiko porabe načrtujemo tudi do 
konca proračunskega leta. 
 
06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo 
Proračunska sredstva: 8.000 €  Realizacija 30.6.2012:  78,6 % 
Večina zavarovalnih premij je bila poravnana v prvi polovici leta. 
 
06026 - Nadomestilo za stavbno zemljišče 
Proračunska sredstva: 13.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,8 % 
Poraba postavke poteka skladno s potrebami in enako dinamiko porabe načrtujemo tudi do 
konca proračunskega leta. 
 
06028 - Nakup pohištva in druge opreme 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  46,2 % 
Poraba postavke poteka skladno z načrtovanimi potrebami in enako dinamiko porabe 
načrtujemo tudi do konca proračunskega leta. 
 
06029 - Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva na tej postavki se koristijo predvsem za nepredvidena popravila in obnove v 
občinski stavbi, ki imajo značaj investicijsko-vzdrževalnih posegov (strojelomi, okvare na 
različnih inštalacijah, ipd). Letos takih potreb še ni bilo. 
 
 
 
07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
 
04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  88,0 % 
Poraba je v okviru planiranega. Nekoliko večja poraba v prvih šestih mesecih je zaradi 
nabave opreme novim pripadnikom CZ ter opreme za prečiščevanje vode. V drugi polovici 
leta bodo izvedena še planirana vzdrževalna dela v zakloniščih, katerih lastnik je občina, 
skladiščnih objektih CZ ter zaključna dela na opremi vozila za zveze in informacijsko podporo. 
V okviru zaklonišč ni bila načrtovana poraba za pregled primernosti zaklonišča Garažna hiša 
na Cankarjevi ulici v Novi Gorici, saj je bilo primerno zaklonišče pogoj za gradnjo vrtca 
Ciciban. Sredstva (10,000 €) smo s prerazporedtvijo zagotovili znotraj občinske uprave. 
 
04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  46,7 % 
Poraba postavke poteka skladno z načrtovanimi potrebami in enako dinamiko porabe 
načrtujemo tudi do konca proračunskega leta. 
 
04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  36,3 % 
Poraba je v skladu z planom, vendar pa se zaradi nastanitve evakuirane družine iz Šempasa 
v stanovanju v Dornberku (posledica orkanske burje v februarju 2012) zna zgoditi, da 
sredstva ne bodo zadostovala, kar je odvisno od  dolžine obdobja nastanitve. 
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07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
 
04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
Proračunska sredstva: 823.345 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Poraba postavke poteka skladno z načrtovanimi potrebami in enako dinamiko porabe 
načrtujemo tudi do konca proračunskega leta. 
 
04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme  
Proračunska sredstva: 183.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota 
Nova Gorica in sicer za nabavo nadgradnje vozila za reševanje v primeru nesreč z nevarnimi 
snovmi (168.000 €), kjer je javno naročilo v izvedbi. Pričakujemo, da bodo do konca leta v 
celoti porabljena. Znesek prispevka ostalih občin – soustanoviteljic in javnega zavoda 
(požarni sklad) znaša 102.102,93 in bo glede na podpisane pogodbe pravočasno nakazan 
zavodu. Del sredstev (15.000 €) je namenjen iskanju rešitve za ureditev prostorov za gasilce 
v Novi Gorici, Računamo, da bodo sredstva do konca leta porabljena. 
 
04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Poraba postavke poteka skladno z načrtovanimi potrebami in enako dinamiko porabe 
načrtujemo tudi do konca proračunskega leta. 
 
04036 - Sredstva iz požarnega sklada 
Proračunska sredstva: 165.000 €  Realizacija 30.6.2012:  36,2 % 
Poraba postavke poteka skladno z načrtovanimi potrebami in enako dinamiko porabe 
načrtujemo tudi do konca proračunskega leta. 
 
 
08  NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802  Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001  Prometna varnost 

 
 
04038 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2012:  15,9 % 
Poraba bo večja v drugi polovici leta (september, oktober) zaradi dodatnih aktivnosti ob 
začetku novega šolskega leta. 
 
 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003  Aktivna politika zaposlovanja 

10039001  Povečanje zaposljivosti 

 
 
09003 - Nova delovna mesta in samozaposlitve 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  70,0 % 
Razpis za subvencioniranje novih delovnih mest je že zaključen. Odločbe so prejemniki dobili 
in tudi pogodbe o subvencioniranju devetih novih  delovnih mest. Sredstva bodo v celoti 
izkoriščena s prvim julijem. 
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09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2012:  43,8 % 
Sredstva za subvencioniranje javnih del potekajo v skladu  z podpisanimi pogodbami z 
Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica  in prejemniki sredstev. Ker se 
ugotavlja, da ima Zavod RS za zaposlovanje na razpolago še dodatna sredstva, bo v drugi 
polovici leta smiselno povečati tudi višino sredstev na tej postavki. 
 
 
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

 
 
09005 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Proračunska sredstva: 165.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena spodbudam za ohranjanje in razvoj kmetijstva preko javnega razpisa. 
Razpis je zaključen, za del prijav so odločbe že poslane, za drugi del razpisa pa se 
pripravljajo pozivi k dopolnitvam. Prva nakazila bodo sredi julija. 
 
 
11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
 
09006 - Priprava  projektov za razvoj podeželja  
Proračunska sredstva: 53.000 €  Realizacija 30.6.2012:  58,9 % 
Sredstva so namenjena delovanju LAS-ov, izvedbi skupnih projektov LAS za razvoj in pripravi 
in izvedbi manjših projektov. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za delovanje LAS-
a in za delno pokritje skupnih projektov.  
 
09007 - Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja, ki jih društva 
pridobijo iz javnega razpisa. Javni razpis je pravkar zaključen, sredstva pa bodo porabljena v 
septembru. 
 
09009 - Program CRPOV – Tabor 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  44,4 % 
Sredstva so namenjena pripravi prijave na javni razpis, za kar so bila tudi porabljena. Prijava 
na razpis je bila oddana in pričakujemo odgovor ministrstva. 
 
09049 - Program Leader - promocija vinske ceste 
Proračunska sredstva: 7.000 €  Realizacija 30.6.2012:  15,3 % 
Sredstva so namenjena promociji vinske ceste in v manjši meri že bila porabljena za različne 
predstavitve. Večina sredstev bo porabljena za izvedbo poletnih prireditev kot promocija 
vinske ceste. 
 
09060 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains 
Proračunska sredstva: 37.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Obnova  vodnjakov in kalov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. V pripravi je 
razpis  za gradbena dela na treh vodnjakih in enem kalu ( Grgarske Ravne, Preserje- Branik, 
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Šempas, Podlaka ), ki bo predvidoma objavljen do konca meseca julija. V  letošnjem letu je 
sicer  planirana obnova  enega vodnjaka ( Preserje). 
 
09061 - Energija okusov 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  9,6 % 
Sredstva so namenjena vzdrževanju lani zaključenega projekta »Energija okusov« in so bila 
deloma porabljena za vzdrževanje spletnega portala tega projekta. 
 
09063 - Program Leader - Od vrtnine do umetnine 
Proračunska sredstva: 17.400 €  Realizacija 30.6.2012:  94,4 % 
Sredstva so namenjena izvedbi projekta »Od vrtnine do umetnine« in so bila v skladu s 
terminskim planom tudi porabljena za izvedbo delavnic, evidentiranje pridelovalcev, izdelavi in 
tisku zgibanke, nabavi materiala, izvedbi spletne strani in promocije. 
 
 
11029003  Zemljiške operacije 
 
 
 
09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Proračunska sredstva: 23.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis, za kar bodo 
porabljena v juliju. 
 
09047 - Gospodarjenje z gozdovi 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  4,9 % 
Sredstva so namenjena sanitarnim in gojitvenim sečnjam ter vzdrževanju in izgradnji gozdnih 
prometnic. Iz te postavke smo poravnali nadomestilo za vzdrževanje gozdnih cest. 
 
 
 
1103  Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 
 
09015 - Program zaščite živali, azil za pse  
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,3 % 
Sredstva so namenjena odlovu in oskrbi zapuščenih živali po koncesijski pogodbi in so bila za 
ta namen tudi porabljena. Poraba poteka v skladu z načrtovano dinamiko. 
 
 
 
1104  Gozdarstvo 

11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 
 
 
07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 
Proračunska sredstva: 53.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V teku je izbira izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih in sicer 
v skladu s programom, ki ga je Zavod za gozdove RS pripravil za posamezne krajevne enote 
na območju MONG. Program je usklajen s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, ki jo je 
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MONG podpisala z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Zavodom za gozdove RS v maju 
2012. Izbrani izvajalec bo torej v drugi polovici  leta izvedel vzdrževalna dela gozdnih cest v 
zasebnih in državnih gozdovih v skladu s potrjenim programom Zavoda za gozdove RS.   
 
 
 
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1207  Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001  Oskrba s toplotno energijo 

 
 
 
07002 - Energetski koncept 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  9,0 % 
Postavka  se nanaša na program dela, ki ga je  pripravila  GOLEA ( Goriška lokalna agencija 
za energijo) in odobril mestni svet . Za izvedbo približno 4/5 planiranih aktivnosti  sta že 
podpisani pogodbi  o izvajanju energetskega menedžmenta  (letna poročila, priprava  letnih 
planov aktivnosti LEK, informiranje in obveščanje občanov, priprava projektnih nalog , 
uvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah ) in za izvedbo energetskih pregledov v 
štirih javnih stavbah. Storitve so večinoma tudi  realizirane , niso pa še plačane. 
 
07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V pripravi sta zamenjava toplotnih izmenjevalcev na Ledinah (2x) in  rekonstrukcija enega 
vročevodnega priključka na Kidričevi ulici .  
 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302  Cestni promet in infrastruktura 

13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 
 
07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij 
Proračunska sredstva: 258.000 €  Realizacija 30.6.2012:  45,7 % 
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju mesta in primestnih naselij(LC, LG, 
LZ, LK in JP) poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja del. Realizacija je temu 
primerna.  
 
07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij 
Proračunska sredstva: 580.000 €  Realizacija 30.6.2012:  42,4 % 
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest (LC in JP) na območju izven mesta in primestnih 
naselij poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja del. Realizacija je temu 
primerna.  
 
07232 - Dopolnitev prometne signalizacije 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva se koristijo za dopolnjevanje nujne prometne signalizacije (talne in vertikalne) na 
občinskih javnih cestah (LC, JP, LZ, LG, LK), kolesarskih stezah (KJ), nekategoriziranih 
cestah ter ostalih javnih odprtih pohodnih površinah. Te aktivnosti niso zajete v ceniku 
koncesijske pogodbe za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih javnih cest. V prvi polovici leta 
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2012 prometne signalizacije nismo dopolnjevali. V pripravi je popis (Komunala d.d. in CPG) 
za zamenjavo zastarele in dotrajane prometne signalizacije v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji. Do septembra 2012 bo 100 % realizacija.  
 
 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
07008 - Nujne in nepredvidene sanacije  
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  5,4 % 
Proračunska postavka: 50.000EUR. V juniju je bil poravnan račun za sanacijo odvodnika ob 
plazu pod cesto v Kajak centru.  Ob LC Preseje-Vrh poteka sanacija večjega podpornega  
zidu in ureditev odvodnje (pogodbe so že podpisane v okvirni višini 38.200 €). Za izpeljavo 
ostalih nujnih nalog bo potreben rebalans te postavke.  
 
07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Proračunska sredstva: 73.500 €  Realizacija 30.6.2012:  55,1 % 
Izvedena so bila naslednja dela: 

• popravilo robnikov na Trubarjevi ulici,  
• popravilo pločnikov na Ledinah, Gregorčičevi, Kajuhovi in Rutarjevi ulici ter ulici Pod 

Gričem.   
• popravilo posedkov vozišča na Erjavčevi in Kidričevi ulici.  
• obnova asfaltnih površin v ulici B. Kalina in 
• sanacija vozišča v križišču Vojkove in Kidričeve ulice.  

Izvedena je bila tudi že sanacija vozišča in odvodnje ob krožišču Kidričeve ulice in ulice 
Tolminskih puntarjev, česar strošek še ni zajet v bilanci odhodkov (realizacija maj 2012). Za 
preostanek sredstev je naročilo v pripravi skladno z načrtom porabe. 
 
07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih poti  v 
Lokovcu 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  6,4 % 
Del predvidenih sredstev je namenjen za parcelacijo cest, ki so bile v preteklosti zgrajene 
stihijsko med razpršeno gradnjo v naselju Lokovec, ki se razteza na dolžini cca 17km. 
Pretežen del teh cest je še vedno vidnih le iz orto - foto posnetkov. V lanskem letu  je bila 
izvedena vektorizacija in evidenca teh poti, ki so v zasebni lasti in pretežno vodijo do ene, 
dveh, le redko do treh hiš. Krajevna skupnost želi, da bi te ceste čim prej asfaltirali, vendar 
mora biti za to dosežen vsaj pogoj, da so ceste v lasti MONG. Pri tem pa imajo prednost 
zbirne ceste in ceste, ki jih lastniki brezplačno prenašajo v javno dobro. Do sedaj je bilo 
izdelano cenitveno poročilo za eno od zemljišč, ki bo predmet odkupa. Preostanek sredstev 
pa bo namenjen za nadaljevanje asfaltacije ceste proti Vršam.  
 
07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2012:  23,2 % 
Odmerjanja posameznih odsekov cest po KS v MO Nova Gorica v skladu s potrebami in 
predlogi. Prednosti imajo odseki cest, ki še nimajo statusa javnega dobra oz. deli parcel, ki se 
z izvedeno parcelacijo namenijo širitvi posameznih občinskih cest. Posamezne parcelacije, pri 
katerih se privatne parcele zajedajo v kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste. 
Zaradi dolgotrajnosti postopkov, bo večina naročenih parcelacij plačana v drugi polovici leta  
 
 
07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
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V pripravi je in izdelana bo predštudija upravičenosti izgradnje zahodne mestne ceste, prav 
tako pa tudi idejna zasnova zanjo. 
 
07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,0 % 
Izvedena  so zemeljska dela za zagotovitev preglednosti križišča lokalne ceste z državno 
cesto pri Ravnici. S tem je bila odpravljena velika nevarnost za udeležence v prometu. Za 
ostala manjša dela na občinskih javnih cestah so popisi in naročila v pripravi. Predvideva se, 
da bodo do konca leta sredstva v celoti porabljena. 
 
07135 – Pločniki 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  43,4 % 
Izgradnja in urejanje pločnikov v mestu in primestnih naseljih. V letu 2009 je bil urejen pločnik 
ob glavni trasi Ul. B. Hvalič v Kromberku. MONG je v letu 2011 nadaljevala z urejanjem 
pločnikov na priključnih krakih te ulice. Sklenjena je dvoletna pogodba, ki omogoča izvajanje 
investicije še v letu 2012. Planirana sredstva predstavljajo finančno zapiranje te investicije.  
 
07136 - Daljinske kolesarske poti 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,4 % 
Dopolnilna projektna dokumentacija  in delni investicijski inženiring za izgradnjo daljinske 
kolesarske poti  Solkan- Plave   (soinvestitorstvo – investitor je RS), vložen je zahtevek za 
izdajo delnega gradbenega dovoljenja.  
 
07184 - Ščedenska cesta 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Do konca leta 2012 bo izdelana idejna zasnova dveh variant ureditve pločnika in kolesarske 
steze in potrebna investicijska dokumentacija za projekt  Ščedenska cesta –rekonstrukcija in 
izgradnja pločnika  na odseku od obvoznice Solkan do lokalne ceste Nova gorica (Hrast)-
Planinski dom Kekec. 
 
07188 - Prvomajska ulica 
Proračunska sredstva: 145.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Aktivnosti MONG so vezane na samo gradnjo primarne infrastrukture, ki jo bo izvajal 
pogodbeni partner  Erste group Immorent, v kolikor bo sprejet nov dogovor. 
 
07200 - Avtobusna postajališča - ob občinskih cestah 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  9,4 % 
Urejuje se čakališče na avtobusnem postajališču v naselju Osek za smer Ajdovščina. Izdelan 
je geodetski načrt in izvedba zakoličbe objekta. Podpisana je pogodba za tipsko nadstrešnico. 
Oddana je izdelava gradbenih del. Objekt bo  predvidoma zaključen v mesecu juliju. 
 
07202 - Pot na Breg 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  2,2 % 
Projektna dokumentacija za ureditev omenjene ulice se je izdelovala in usklajevala s 
projektno dokumentacijo za ureditev nivojskega železniškega prehoda Solkan 1 že v letu 
2011. Zaradi zapletenosti postopkov pri pripravi projektne dokumentacije in nenehnega 
usklajevanja s posameznimi službami na SŽ se nam je priprava projektne dokumentacije za 
ureditev ulice Pot na Breg zavlekla čez celo leto 2011. Konec leta 2011 je bila uspešno 
opravljena revizija celotne projektne dokumentacije za nivojski železniški prehod Solkan 1 in 
za ureditev ulice Pot na Breg. Rekonstrukcija ulice je vezana na izvedbo varovanja 
železniškega prehoda, zato smo juniju od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli 
pooblastilo za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje železniškega 
prehoda Solkan 1. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 2012. 
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07211 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  25,5 % 
V prvem polletju je bilo realizirano poplačilo izvedenih del, ki so se po gradbeni pogodbi 
izvedla do konca leta 2011. Ureditev (izgradnja) pločnika je zaključena. Za nemoteno uporabo 
oz. funkcionalnost sosednjega zemljišča, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in je 
bil tangiran z gradnjo, je potrebno urediti kamnito zložbo. V nadaljevanju sledi pridobivanje 
dokumentacije za III. fazo pločnika med odcepom za grad Kromberk in križiščem pri gostišču 
Komel. 
 
07212 - Cesta Dornberk – Oševljek 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V juniju je bil izveden pregled trase skupaj s predstavniki KS Gradišče in sprejet dogovor 
glede najnujnejših del na trasi. Pri pregledu dejanskega stanja na terenu in upoštevanju že 
zastavljenih aktivnosti v preteklosti, je bilo ugotovljeno, da je v delu trase projektirana tudi 
kanalizacija (fekalna in meteorna), ki pa še ni izvedena, zato bo potrebno aktivnosti uskladiti. 
Dogovorjeno je, da MONG v drugi polovici leta naroči izdelavo minimalne tehnične 
dokumentacije za ureditev ceste ter prične z obnovo asfaltne prevleke (dvoletna investicija). 
 
07220 - Rekonstrukcije in sanacije 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,4 % 
Plačan je bil račun za izvedena dela v letu 2011, ki ga je izvajalec rekonstrukcije LC Grgar – 
Banjšice v Grgarju izdal konec leta 2011. V pripravi je dokumentacija za izpeljavo JN in sicer: 
Rekonstrukcija JP 784361 Loke - Podrob, izvedba nujnih asfaltnih prevlek na LC 284016 
Banjšice – Lokovec med  km 3+350  in km 3+550 ter  LC 28461Lokovec – Čepovan med  km 
0+350 in km 0+550 ter nekaj nujnih manjših prevlek po ostalih LC v okviru razpoložljivih 
sredstev. 
 
07222 - Podaljšek Lavričeve ulice 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Načrtovanje podaljška Lavričeve ulice se prilagaja in sledi načrtovanju odvodnika s Ščeden 
proti Prvomajski ulici, zato postavka še ni bila koriščena. Pripravljena bo idejna rešitev ulice in 
začeli bomo s postopkom priprave OPPN za izgradnjo podaljška ulice do solkanske 
obvoznice. 
 
07227 – Magistrala 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo celovite prenove Magistrale. Prenova se je začela z 
naročilom izdelave strokovnih podlag, ki jih je izdelalo dvajset lokalnih arhitektov tako, da je 
bil pridobljen širok spekter možnosti za izbor variante, ki jo želimo in zmoremo  izvesti. Za 
izbrano rešitev se izdeluje idejna zasnova s katero se bodo pridobili projektni pogoji za PGD 
dokumentacijo.  
 
07238 - CroCTaL - kolesarske poti 
Proračunska sredstva: 75.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Ureditev kolesarske povezave med Erjavčevo ulico (Nova Gorica) in obračališčem avtobusov 
( Solkan) – projekt CroCtal –ETS Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-
2013, financiran iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Smo v 
fazi pridobivanja dokumentacije za razpis za izvedbo gradbenih del. Razpis bo predvidoma 
objavljen do konca julija meseca. 
 
 
 
13029003  Urejanje cestnega prometa 
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07032 - Plačilo koncesije za JP 
Proračunska sredstva: 460.000 €  Realizacija 30.6.2012:  45,30 % 
Sredstva se mesečno v skladu s koncesijsko pogodbo plačujejo izvajalcu mestnega 
potniškega prometa. Polletna poraba je v skladu z načrtovano. 
 
07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje 
arhitektonskih ovir 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2012:  17,7 % 
Posegi za umiranje prometa so postavitev grbin, postavitev prometnih znakov, zamenjava 
dotrajane prometne signalizacije, postavitev cestnih ogledal, odstranjevanje arhitekturnih ovir. 
S temi posegi skrbimo za večjo varnost vsem udeležencem v prometu. Izkušnje iz preteklih 
let kažejo na to, da tudi usklajujemo predloge in potrebe posameznih KS v MO Nova Gorica. 
V prvem polletju smo zamenjali v času burje poškodovano vertikalno signalizacijo, postavili 
opozorilne table ob osnovnih šolah, v drugi polovici leta bomo dopolnili prometno signalizacijo 
ob Vrtcu Najdihojca. 
 
07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Proračunska sredstva: 33.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Pri osvetljevanju prehodov za pešce na širšem mestnem območju sledimo zahtevam 
veljavnih zakonov in pravilnikov. V okviru razpoložljivih sredstev osvetljujemo najbolj 
problematične in najbolj nevarne prehode za pešce. Zagotovljena proračunska sredstva so 
minimalna in z njimi ne sledimo zahtevam zakonodaje. Prednost imajo neurejeni in 
neosvetljeni prehodi za pešce pri šolah, vrtcih, najbolj obremenjeni prehodi za pešce. Sedaj 
urejamo prehod za pešce pri Osnovni šoli Dornberk, v drugi polovici leta bomo uredili še 
prehod za pešce pri Vrtcu Najdihojca v Gregorčičevi ulici in prehod za pešce pri vrtcu Julke 
Pavletič. 
 
07035 - Mirujoči promet  
Proračunska sredstva: 32.000 €  Realizacija 30.6.2012:  4,4 % 
Del sredstev je bilo porabljenih za ureditev parkirišča - Borov gozdiček. V okviru predvidenih 
sredstev bodo v drugi polovici leta izvedene rekonstrukcije in sanacije dotrajanih mestnih 
javnih parkirišč.  
 
07218 - Urejanje širše okolice spomenika Edvarda Rusjana 
Proračunska sredstva: 500.000 €  Realizacija 30.6.2012:  5,4 % 
Za Trg Edvarda Rusjana je izdelana Idejna zasnova IDZ in pridobljeni so projektni pogoji 
soglasodajalcev. Iste aktivnosti potekajo tudi za urejanje Bevkovega Trga. Obe zasnovi bosta 
združeni v enovito nalogo, za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. S tem gradbenim 
dovoljenjem se bo MONG prijavila na 6. javni poziv za sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj do konca letošnjega leta. 
 
07228 - Garažna hiša – travnik 
Proračunska sredstva: 34.000 €  Realizacija 30.6.2012:  21,7 % 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo garažne hiše pod travnikom. Načrtovanje je 
podrejeno načrtom Magistrale. Do sedaj je bila izdelana finančna analiza upravičenosti 
izgradnje in pridobljeno strokovno mnenje o možnih postopnik za pridobitev potencialnih 
investitorjev. 
 
07236 - Ureditev Bevkovega trga 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo celovite prenove Bevkovega trga. Prenova se je 
začela z izdelavo idejne zasnove, ki je bila povzeta po strokovnih podlagah, ki so bile 
izdelane za trg Edvarda Rusjana. Trg Edvarda Rusjana in Bevkov trg sta namreč površini, ki 
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ju je potrebno urejati enovito z eno oblikovno kot tudi programsko potezo. Sledila bo 
pridobitev projektnih pogojev in PGD Dokumentacija.  
 
 
 
13029004  Cestna razsvetljava 
 
 
 
07037 - Plačilo javne razsvetljave 
Proračunska sredstva: 450.000 €  Realizacija 30.6.2012:  53,6 % 
Proračunska postavka: 450.000 EUR.  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. Prav tako kaže, da bodo predvidena sredstva v 
proračunu zadoščala za plačilo porabljene električne energije za funkcioniranje JR in 
semaforjev ter za plačilo prispevka za distribucijo električne energije. 
 
07040 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Proračunska sredstva: 42.500 €  Realizacija 30.6.2012:  5,5 % 
Proračunska postavka: 42.500 EUR. V bilanci odhodkov je izkazana majhna realizacija zaradi 
kasnitev izvajalca pri izdajanju računov ter zaradi ugodnih cen doseženih pri izvedbi javnega 
naročila za redno vzdrževanje JR. Poleg pogodbenega rednega vzdrževanja so bile naročene 
tudi nujne zamenjave poškodovanih in povsem dotrajanih svetilk ter drogov. V okviru te 
proračunske postavke so naročeni tudi projekti PZI za obnovo JR kot nadgradnja strategije 
razvoja JR MONG za mesto Nova Gorica. 
Ker je v maju prispel le račun v breme te postavke v višini 1.091,00EUR, junija prispeli računi 
pa bodo plačani v juliju bo realizacija v bilanci odhodkov prikazana v višini 3.419,00EUR oz. 
8,01%. Po izvedbi pa bo realizacija dejansko visoka. Sredstva bodo porabljena v celoti 
 
 
 
13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
 
 
07047 - Izgradnja obvoznice Solkan 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,5 % 
Sredstva so namenjena urejanju zemljiško knjižnega stanja zgrajenega objekta in je 
realizacija odvisna od uspešnosti sklepanja pogodb za odkupe zemljišč. 
 
07049 - Dokumentacija za urejanje državnih cest 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V letu 2011 sta se MONG in DRSC dogovorili, da DRSC pripravi projektno nalogo za celotni 
odsek ceste R3-608 Solkan – Lokve. DRSC bo na podlagi le-te izdelala idejni projekt za1. 
fazo na odseku od Prevala do odcepa Ravnica, MONG pa za 2. fazo, ki jo bo natančneje 
opredelila projektna naloga. Naloga se še ne izvaja, je pa DRSC po dogovoru z MONG 
naročila izmero ceste. Ta se bo izvajala v mesecu juliju. V nadaljevanju bo izdelana 
novelacija projekta za križišče Šmihel in pridobitev projekta semaforizacije za križišče Šmihel.  
 
07192 - Pločnik Dornberk - Draga 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,8 % 
Izdelana je bila investicijska dokumentacije in projekt prijavljen za EU sredstva. Trenutno 
poteka postopek pridobivanja zemljišč za gradnjo pločnika, kar je predpogoj za uspešno 
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kandidiranje za EU sredstva. Investicija se bo začela ob predpogoju, da bo MONG uspešna 
na razpisu za EU sredstva: 
 
 
 
1303  Železniški promet in infrastruktura 

13039001  Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

 
 
07050 - Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj – železnice 
Proračunska sredstva: 37.300 €  Realizacija 30.6.2012:  49,9 % 
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. Porabljena sredstva pokrivajo polletne stroške za poravnavo obveznosti do SŽ. 
 
07204 - Investicije v železniške prehode 
Proračunska sredstva: 200.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Projektna dokumentacija za omenjeno investicijo je že pripravljena. Uspešno je že bila 
opravljena tudi revizija projektov. V letu 2012 je predvideno, da se omenjena investicija v 
celoti izvede in zaključi. V juniju smo od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli 
pooblastilo za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje železniškega 
prehoda Solkan 1. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 2012.  
 
 
 
14  GOSPODARSTVO 

1401  Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 

14019001  Varstvo potrošnikov 

 
 
09017 - Zveza potrošnikov  
Proračunska sredstva: 2.500 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Članarina bo poravnana v drugi polovici leta. 
 
 
 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 
 
 
09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva - RRA programi 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  52,8 % 
V skladu z sprejetim planom dela na skupščini družbenikov Regijske razvojne agencije za 
severno Primorsko so pogodbe z Regijsko razvojno agencijo podpisane in se realizirajo v 
skladu z realiziranimi nalogami.  
 
09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva  
Proračunska sredstva: 51.000 €  Realizacija 30.6.2012:  48,6 % 
V sodelovanju z Območno –obrtno podjetniško zbornico v skladu z podpisano pogodbo 
realiziramo dogovorjene aktivnosti in dogodke.  
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09020 - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje 
Proračunska sredstva: 11.010 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva za delovanje Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva se nakazujejo 
Javnemu skladu v drugi polovici leta. 
 
09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost – PTP 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2012:  42,9 % 
Na podlagi pogodbe o izvajanju nalog s področja promocije inovativnega podjetništva in 
priprave projektov za razvoj naprednih tehnologij je trenutno realiziranih slaba polovica  nalog.   
 
09024 - Neposredne regionalne spodbude -  Regionalna štipendijska shema 
Proračunska sredstva: 6.400 €  Realizacija 30.6.2012:  99,6 % 
Postavka je namenjena sofinanciranju Regijske štipendijske sheme, ki jo koordinira Posoški 
razvojni center. V prvi polovici leta smo plačali drugi obrok regijske štipendijske sheme za 
študijsko leto 2011/2012.   
 
09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Pogodbo  o izvedbi regionalnih razvojnih nalog je podpisan, račun je v izplačilu.  
 
09027 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Proračunska sredstva: 240.000 €  Realizacija 30.6.2012:  4,6 % 
Razpisi za spodbujanje podjetništva so zaključeni. Prejeli smo preko sto vlog, odobrenih je 
bilo dobrih 75% vlog. Pogodbe o realizaciji investicij, promocijskih aktivnosti in projektov 
inovacij so v pripravi.  
 
09040 - Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  30,6 % 
Sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za dokončanje prvega nadstropja centra in 
manjšim investicijam v opremo. Nekaj opreme je bilo nabavljeno, za pripravo dokumentacije 
pa pripravljamo pogodbo. 
 
09041 - Inkubator Univerze v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Pogodba o ustanovitvi Inkubatorja Univerze v Novi Gorici je v fazi priprave . Z Univerzo tudi 
še potekajo dogovori, kdo bo sofinanciral stroške dela zaposlenih v Inkubatorju. Za 
vzpostavitev kadrovskih in infrastrukturni pogoje vzpostavitve delovanja Inkubatorja je Mestna 
občina prejela 684.000 EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
 
09048 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Proračunska sredstva: 127.600 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Mestna občina Nova Gorica sofinancira izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
v Novi Gorici in sicer v višini EUR 450.000 EUR, ki jih bo v treh letih  namenila za 
sofinanciranje stroškov izgradnje centra. Dejanska nakazila niso bila izvedena, ker s strani 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra tudi niso bili podani zahtevki.   
 
09057 - Ureditev centra odličnosti 
Proračunska sredstva: 57.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena ureditvi prostorov v Primorskem tehnološkem parku, kjer bo sedeže 
dejavnosti zavoda COBIK. Zavod je edini center odličnosti, ki ima sedež dejavnosti v Novi 
Gorici in bo z svojimi nalogami in programom aktivno pripomogel k razvoju in nastanku novih 
tehnoloških podjetij. Sredstva so namenil za ureditev prostorov in nakup opreme v 
Primorskem tehnološkem parku. Nakup in ureditev sta že realizirana ne pa še plačana.  
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09058 - Raziskovalna postaja Mednarodnega centra za genetiko in biotehnologijo 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Projekt bomo realizirali le če bomo uspeli najti razpis na katerega se bomo lahko prijavili in 
uspešno kandidirali.  
 
09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  7,9 % 
Sredstva so porabljena v skladu s programom dela na področju Mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja. V začetku junija smo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 
organizirali konferenco Alpe Jadran, na kateri so sodelovali podjetniki iz Hrvaške, Avstrije, 
Italije in Slovenije. Konference se je udeležilo več kot 200 podjetij iz štirih držav. Za drugo 
polovico leta načrtujemo še izvedbo investicijske konference in seminarje za podjetnike. 
 
 
 
1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001  Promocija občine 

 
 
 
09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 
Proračunska sredstva: 41.000 €  Realizacija 30.6.2012:  18,5 % 
S te postavke sofinanciramo tisk mesečne brošure KAM. V prvi polovici leta smo izdali 6 
mesečnikov KAM. Pripravljena je tudi pogodba za izdelavo promocijske brošure o Mestni 
občini Nova Gorica. 
 
 
 
14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
 
 
09030 - INTERREG III A  Sabotin - Park miru 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,1 % 
Z upraviteljem Sabotina – park miru imamo podpisane letne pogodbe o vzdrževanju parka in 
vodenju informacijske točke na Sabotinu. V lanskem letu smo se prijavili tudi na Razpis 
ministrstva za gospodarstvo, ki nam je odobril sredstva za oblikovanje in tisk promocijskega 
materiala. V prvem polletju smo plačali račune nastale zaradi oblikovanja omenjenega 
promocijskega material in dodatne ureditve kavern.    
 
09031 - Stalna razstava na meji  
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  36,0 % 
Podpisane imamo letne pogodbe za najem, čiščenje in vodenje po razstavi. Polletni stroški so 
nastali iz tega naslova.  
 
09033 - Ureditev turistične infrastrukture 
Proračunska sredstva: 32.000 €  Realizacija 30.6.2012:  24,8 % 
Urejanje turistične infrastrukture v prvem poletju obsega urejanje turistične infrastrukture na 
Trnovem (postavitev informacijske table), ureditev informacijske hišice na Lokvah in obnova 
dveh starih pitnikov na Gradišču.  
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09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2012:  46,8 % 
Na podlagi programa dela za leto 2012, ki nam ga je dostavila Turistična zveza – TIC Nova 
Gorica, smo sklenili pogodbo o plačilu stroškov delovanja. Program obsega vodenje turistično 
informacijskih centrov, informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja 
obiskovalcev,  najemnino in opremo TIC-a Nova Gorica (selitev v EDA center), udeležbo na 
različnih sejmih, uvajanje nove blagovne znamke ter druge promocijske aktivnosti za 
pospeševanje razvoja turizma v občini. Sredstva se porabljajo v skladu s pogodbo in 
predloženimi zahtevki. 
 
09035 - Sredstva za programe - Turistična društva 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  4,1 % 
Objavili smo Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov Turističnih društev v 
Mestni občini Nova Gorica. Komisija za sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev je vloge ocenila in turističnim društvom dodelila sredstva. Na podlagi dokazil o 
izvajanju programov bomo v drugi polovici leta turističnim društvom nakazali dodeljena 
sredstva.   
 
09036 - Turistično informacijski center in info točke 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  64,7 % 
V prvem polletju smo sofinancirali stroške delovanja info točke v Solkanu in vodenje 
obiskovalcev po turistični ponudbi Frančiškanskega samostana Kostanjevica.  
 
09052 - Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Investicijo smo prijavili na razpis  Ministrstva za kmetijstvo v začetku letošnjega leta. 
Rezultate še čakamo. 
 
09056 - Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  46,8 % 
Poravnali smo letno članarino Mestne občine Nova Gorica v Regionalni destinacijski 
organizaciji Smaragdna pot, ki znaša 11.222,00€.  
 
09059 - Solum 
Proračunska sredstva: 163.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,7 % 
Potem ko smo v mesecu aprilu podpisali Pogodbo o dotaciji sofinanciranja med Organom 
upravljanja in vodilnim partnerjem smo pričeli z vsebinskim izvajanjem projekta.     
 
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 
 
 
07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč  
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,4 % 
Redno so izvajani odvozi kosovnih odpadkov in zapuščenih avtomobilov zaradi preprečitve 
nastajanja novih divjih odlagališč.  Poravnani so bili stroški  vrečk in rokavic v akciji »očistimo 
slovenijo« ter dobave in montaže opozorilnih tabel »prepovedano odlaganje odpadkov«. 
Poravnani so bili tudi stroški odvoza in odlaganja zbranih odpadkov po zaključeni zg. 
navedeni akciji. 
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07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  49,0 % 
Realizacija izkazuje višino  stroškov za odvoz ustrezno pripravljenih azbest-cementnih 
odpadkov individualnih graditeljev pri menjavi kritine do odlagališča v Stari Gori in plačilo 
takse iz tega naslova.  
 
 
07058 - Razširitev odlagalnega polja - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 125.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,6 % 
Sklenjene so pogodbe v višini 41.998,51 € za izvedbo druge faze urejanja odlagalnega polja. 
Računi bodo realizirani v drugi polovici leta. V drugi fazi je predvideno nadvišanje bokov 
brežin na severozahodnem delu obstoječega odlagališča in izvedba drenaž. V septembru 
predvidevamo tudi razpis tretje faze, ki zajema nadvišanje bokov brežin na jugozahodnem 
delu in izvedbo kanalet za odvod meteornih voda. 
 
07061 - Zajem in izraba odlagališča plina ter sanacija tesnitve pokrova - iz naslova 
takse 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Predvidena je izvedba odplinjevanja na odprtem delu odlagalnega polja. Trenutno se izvaja 
prevezava odplinjevanja na delu odlagalnega polja (po naročilnici). Za izvedbo prve faze 
odplinjevanja je pripravljen razpis, ki bo predvidoma objavljen v juliju 2012. Druga faza se bo 
izvajala po zaključku odlaganja. 
 
07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 1.100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  2,9 % 
Realizacija projekta je terminsko zamaknjena zaradi odločitve ministrstva za pridružitev 
drugih občin, kar bo v nadaljevanju povzročilo spremembe in dopolnitev investicijske 
dokumentacije 
 
07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 470.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Zaradi odločitve o predhodni obdelavi so se investicijska vzdrževalna dela začela kasneje. 
Trenutno so sklenjen pogodbe v višini 46.485,41 € za ureditev platoja za začasno deponijo 
zelenega odreza, zamenjava dela ograje in izgradnjo dostopna cesta na odlagališče azbesta. 
 
07233 - Odvoz in odlaganje odpadkov iz javnih kontejnerjev 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  10,3 % 
Odvozi so redni in postavka bo realizirana v celoti. 
 
 
 
15029002  Ravnanje z odpadno vodo 
 
 
 
07066 - Čiščenje peskolovcev 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  100,07 % 
Realizacija predstavlja plačilo prve situacije za izvedena dela po pogodbi o izvajanju del. 
Kasneje je bila poravnana tudi druga situacija za izvedena dela v okviru vrednosti 
proračunske postavke. Za nujno nadaljevanje čiščenja in prebijanja peskolovcev bo potreben 
za to proračunsko postavko 
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07067 - Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska sredstva: 65.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,8 % 
V teku je JN za pripravo dokumentacije za dokončanje kanalizacije v Dornberku (odprt kanal), 
ureditev črpališča v Prvačini, kanalizacije na Grčni ( Vodovodi in kanalizacija d.d..) 
 
07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2012:  7,9 % 
Poravnani so stroški poskusnega obratovanja (elektrika, vodarina, drugi obratovalni stroški) 
ČN in črpališč v poskusnem obratovanju . Stroški so bili manjši od pričakovanih ker še niso 
bili izvedeni zagoni nekaterih črpališč (pr. Dornberku -Potok, Dornberk - črpališče čez Vipavo) 
in se usklajujejo nekateri računi za plačilo Vodovodom in kanalizaciji d.d. v zvezi s ČN 
Prvačina. 
 
07084 - Kanalizacija Branik s čistilno napravo - ISO-PRA - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 400.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Gradnja  fekalne kanalizacije  ( 600 m)  in gradnja čistilne naprave 1600 PE za čiščenje 
komunalnih odpadnih vod  naselja Branik in okoliških naselij bo,  v okviru ETS -Program 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 sofinancirana iz sredstev EU sklada za 
regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Ker je za potrebe izgradnje potrebno odkupiti še 
nekatera zemljišča in izdelati manjkajočo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
bo investicija v večjem delu realizirana prihodnje leto, kar je še vedno v skladu s terminskim 
planom projekta.  
 
07144 - Kanalizacija Rožna Dolina 
Proračunska sredstva: 180.000 €  Realizacija 30.6.2012:  20,9 % 
Zaključena je rekonstrukcija kanalizacije na ulici 25. maja v Rožni dolini v dolžini 100 m.  V 
pripravi je JN za izgradnjo dograditev kanalizacije od hišne št. 18-31 in za del vodovoda po 
Vipavski cesti  pri židovskem pokopališču ( Vodovodi in kanalizacija d.d.). 
 
07149 - Kanalizacija v Novi Gorici  - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 350.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Trenutno potekajo dogovori glede dela rekonstrukcije kanalizacije na Grčni. Glavnina 
sredstev ne bo relaizirana, ker se rekonstrukcija na uliti Tolminskih puntarjev letos ne bo 
izvajala, saj je potrebno načrte uskladiti z izgradnjo garažne hiše in ureditvijo magistrale 
(Vodovodi in kanalizacija d.d.). 
 
07175 - Centralna čistilna naprava 
Proračunska sredstva: 2.902.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,1 % 
Izdelani projekti PGD, PZI za dostopno cesto do ČN,  PGD za rekonstrukcijo ceste v Vrtojbi, 
narejena študija izvedljivosti CČN po metodologiji JASPERS, ki je s strani organa EU 
pridobila pozitivno potrditev. Nadaljevanje investicije je terminsko odvisno od izdaje odločbe o 
odobritvi evropskih sredstev (Vodovodi in Kanalizacije d.d.). 
 
07181 - Varovanje porečja reke Vipave 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Priprava gradbene dokumentacije in prijava na sredstva EU skladov, ČN za Šempas in 
Ozeljan, kanalizacija Šmihel, Ozeljan, Šempas. Izdelana je inventarizacija obstoječega stanja, 
izdelani so idejni projekti za 50 % obravnavanega območja, pridobljeno je gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo ČN, izdelana je ocena investicije . 
 
07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE 
Proračunska sredstva: 220.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Izgradnja  čistilne naprave Čepovan ( 400 PE)  in kanalizacijskega omrežja bo,  v okviru ETS 
-Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 , sofinancirana iz sredstev EU 
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sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Pripravljeni so idejni projekt in  DIIP v 
teku je pridobivanje zemljišča in priprava še manjkajoče investicijske in gradbene 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo  javnega naročila. 
 
07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2012:  20,3 % 
Izvedena je povezava fekalne kanalizacije Dornberk – veje Tabor, Potok, Prešernova , na  
kolektor ČN Prvačina ( vključno podboj pod železnico ). V pripravi je projektna dokumentacija 
PGD za območje v pasu med domom KS Prvačina in marketom ( križada, center)  in za 
območju Frjula-Struga  
 
 
 
1506  Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001  Informacijski sistem varstva okolja in narave 

 
 
 
08002 - Evropski okoljski projekti 
Proračunska sredstva: 26.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V okviru te postavke koristimo sredstva za izvajanje projekta ADRIA A, v katerem sodeluje 
MONG kot projektni partner. V tem okviru je upravičen strošek tudi del plače zaposlenega 
delavca iz uprave MONG. Sredstva bodo v skladu s terminskim planom projekta izkoriščena v 
drugi polovici leta. 
 
08003 - Program varstva okolja 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,3 % 
V prvem polletju so se izvajale aktivnosti v okviru priprave Strateške karte hrupa, ki je bila 
naročena v mesecu marcu in bo predvidoma končana konec meseca julija, s tem bo tudi večji 
delež sredstev porabljen. Do sedaj pa smo realizirali izdelavo zgibanke o tigrastem komarju.  
 
08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti, z 
namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s sodelovanjem 
zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi…). Akcija se bo tradicionalno 
izvedla v celoti v jeseni, ko bodo tudi sredstva v celoti porabljena. 
 
08005 - Ekološka merilna postaja 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,5 % 
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne 
mreže. MONG v okviru te postavke vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov na 
spletni strani MONG. V letošnjem letu plačujemo vzdrževanje spletne aplikacije dvakrat, v 
juliju in decembru, glede nato ta postavka še ni bila nič porabljena. 
 
08014 - Sonaravni razvoj okolja 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Proračunska postavka služi pripravi malih in standardnih projektov za prijavo na razpise za 
pridobivanje sredstev v okviru Cilja 3 programov Evropske unije. V prvem polletju ni bilo 
predvidenih aktivnosti. 
 
08015 - EuropeAid - We Are the Planet 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  31,4 % 
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Projekt se je začel v lanskem letu in v letošnjem prvem polletju smo realizirali več aktivnosti. 
Opremili smo Didaktični center na Ljudski univerzi v Novi Gorici in začasno smo zaposlili tri 
delavke za izvajanje projekta. Zaposlitve so za krajši delovni čas in se izvajajo od 1.3.2012. 
Večina računov, ki so bili izdani v mesecu juniju za opremo didaktičnega centra pa bo 
plačanih v mesecu juliju.  
 
08016 - EuropeAid - GoTraWaMa 
Proračunska sredstva: 22.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Projekt je v teku, vendar v prvem polletju stroški še niso nastali. 
 
 
 
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 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  5,9 % 
Poplačilo obveznosti iz že sklenjenih pogodb za vzdrževanje katastrov GJI, dopolnitev 
izvedbe katastra cest. V drugi polovici leta bodo poravnane tudi obveznosti izvajalcem 
gospodarskih javnih služb, ki za občino vodijo katastre gospodarske javne infrastrukture (VIK, 
Komunalna energetika). 
 
 
 
16029002  Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
 
 
 
08007 - Nadzor nad kvaliteto voda in tal 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje monitoringa površinskih vod v MONG. Prvi zajem 
vzorcev za monitoring za leto 2012 bo izveden do konca junija. Izvedba analiz vzorcev in 
drugi zajem vzorcev ter priprava poročila bodo realizirani v drugi polovici leta 2011. V okviru 
te postavke bomo letos realizirali tudi analizo kopalne vode na območju zadrževalnika 
Vogršček v času kopalne sezone. 
 
 
 
16029003  Prostorsko načrtovanje 
 
 
 
08008 - Strateški prostorski akti 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  58,3 % 
Realizacija poteka v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. 
 
08009 - Izvedbeni prostorski akti 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2012:  95,6 % 
V prvi polovici leta so tekoči procesi priprave OPPN potekali z načrtovano dinamiko in v 
načrtovanem obsegu del. Pripravljen je bil osnutek OPPN za dostopno cesto v Kurji vasi. 
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Pripravljene so bile obsežne strokovne podlage za načrtovalske posege na območju 
Magistrale, Bevkovega trga, Travnika in Kulturnega centra, zato je postavka v veliki meri 
izčrpana. Zaradi nemotenega poteka del pri pripravi OPPN bo potrebno z rebalansom 
zagotoviti postavki dodatna sredstva. 
 
08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2012:  28,3 % 
Izvedene so bile delavnice v skladu z letnim planom. 
 
 
 
1603  Komunalna dejavnost 

16039001  Oskrba z vodo 

 
 
 
07086 - Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  10,0 % 
V pripravi je projektna dokumentacija za obnovo vodovoda Preserje, premestitev vodovoda 
čez most v sp. Branici, izgradnjo vodovoda na Ajševici (MIP), vodovoda Podgozs – Sedovec 
in rekonstrukcijo vodovoda na ulici IX. Korpusa v Solkanu (Vodovodi in kanalizacija d.d.) ter 
projektiranje nekaterih manjših vaških vodovodov in rekonstrukcij. 
 
07090 - Prestavitev vodovoda - zbiralnik Pikol 
Proračunska sredstva: 55.000 €  Realizacija 30.6.2012:  41,4 % 
V teku je odprava pomanjkljivosti za drugim izvajalcem, ker je dotedanji izvajalec v stečaju. 
 
07094 - Vodovod v Dornberku 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena  rekonstrukciji sekundarnega vodovoda zaradi gradnje kanalizacije v 
bližini tras vodovodov. Dela bodo realizirana ob gradnji kanalizacije. 
 
07097 - Vodovod v Prvačini  
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena  rekonstrukciji - obnovi  sekundarnega vodovoda zaradi gradnje 
kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov.  
 
07098 - Vodovod Branik 
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sredstva so namenjena obnovi črpališča Pečenkovi, ki prečrpava vodo v vodohran na 
Preserjah in je v zelo slabem stanju. V pripravi je ustrezna tehnična dokumentacija in 
dokumentacija za razpis. Dela bodo predvidoma izvedena v septembru 2012. 
 
07104 - Vodovod v Čepovanu 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Najnujnejši posegi v skladu s sanacijskim programom (obnova vodovoda in ureditev oskrbe z 
vodo, katere kvaliteta je nadzorovana v skladu z določili HACCP) so bili izvedeni  v letu 2010 
in le deloma v letu 2011. Dodatno se bo v drugi polovici letošnjega leta izvedla ureditev 
dezinfekcije v Puštalah in Lokovcu (SCADA) ter zamenjava črpalk na črpališču v Čepovanu 
(Vodovodi in kanalizacija d.d.). Za celovito rekonstrukcijo vodovoda pa bo poskrbljeno 
sočasno z gradnjo ČN Čepovan  v letih 2012, 2013, 2014( glej postavko 07194). 
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07151 - Zaščita Vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo TB in Vipavske 
doline 
Proračunska sredstva: 1.185.000 €  Realizacija 30.6.2012:  62,4 % 
Izgradnja   vodovodnega omrežja na TB planoti, povečanje zmogljivosti črpanja in zaščita 
vodnega vira Mrzlek v skladu z projektom, ki ga delno financira EU - Kohezijski sklad, je 
zaključena. Smo v enoletnem obdobju reševanja reklamacij. Ministrstvo za finance je izvedlo 
dokumentarni nadzor izvajanja projekta, ki ni pokazal napak. 
 
07155 - Vodovod Šmihel 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V teku je priprava tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega dovoljenja in pridobivanje 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovoda na Hribu in izdelava projektne dokumentacije 
za priključitev dodatno 5  hiš. 
 
07160 - Vodovod v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,7 % 
Rekonstrukcija vodovoda  zaradi obnove  kanalizacije, iztrošenosti vodovodnega omrežja in 
predvidenih novogradenj . V pripravi je javno naročilo ( Vodovodi in kanalizacija d.d.). 
 
07161 - Vodovod Rožna Dolina 
Proračunska sredstva: 76.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V pripravi je JN za izgradnjo in rekonstrukcijo dela vodovoda po Vipavski cesti ( Vodovodi in 
kanalizacija d.d.). 
 
07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2012:  7,5 % 
Rekonstrukcije in obnove iztrošenih vodovodov teče po programu javnega podjetja Vodovodi 
in kanalizacija d.d. in sicer premestitev vodovoda čez most v sp. Branici, obnova vodovoda na 
Preserju, ureditev hidroforja v sp. Branici, postavitev merilnega mesta v Grgarskih ravnah in 
Dragovici.. 
 
07219 - Vodovod Grgar - Fobca 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Naročena je novelacija  projektne dokumentacije  za vodovod Grgar – Fobca . 
 
07237 - Vodovod Kromberk 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V pripravi je dograditev vodovoda Bonetovšče- Škabriel in vodovodaPod Školjem. 
 
 
 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
 
 
07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Proračunska sredstva: 85.000 €  Realizacija 30.6.2012:  42,8 % 
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. Potrebno je praznično dežurstvo z 
usmerjanjem prometa in plačilo stroškov (zavarovanje, voda, elektrika, pobiranje najemnin…). 
Poraba sredstev poteka v skladu z letnim načrtom. 
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07109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunska sredstva: 107.500 €  Realizacija 30.6.2012:  16,6 % 
Realizacija je sicer majhna zaradi zakasnitve izvajalca pri  izstavitvi računa. Izvedena so bila 
naslednja dela: 
• Pridobljeno je uporabno dovoljenje za poslovilni objekt v Šempasu, 
• Pridobljena je dopolnjena dokumentacija za nadaljevanje upravnih postopkov do 

pridobitve uporabnega dovoljenja za poslovilni objekt v Vitovljah, 
• Pridobljena je tudi dopolnitev gradbenega dovoljenja za sanacijo podpornih zidov in 

ureditev kolumbarijev na pokopališču pri Sv. Trojici v Kromberku.  
• Izvedena je bila sanacija mrliške vežice v Ravnici 
Nadaljevale se bodo aktivnosti v skladu z obrazložitvijo sprejetega proračuna za leto 2012. 
Postavka bo realizirana v celoti. 
 
 
 
16039003  Objekti za rekreacijo 
 
 
 
07111 - Ureditev parka Rafut 
Proračunska sredstva: 7.000 €  Realizacija 30.6.2012:  5,9 % 
Izvedeno je bilo popravilo ograjne mreže. Vzdrževalna dela v parku Rafut (košnja zelenic, 
obrezovanje dreves in čiščenje podrasti…), se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo o 
izvajanju del.  
 
07112 - Ureditev Borovega gozdička 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Postavka je vodena v proračunu kot evidenčni projekt, ki ga je potrebno še ustrezno zastaviti 
in zanj pridobiti druge (neproračunske) vire. 
 
 
 
16039004  Praznično urejanje naselij 
 
 
 
07113 - Praznično urejanje naselij 
Proračunska sredstva: 43.000 €  Realizacija 30.6.2012:  100,6 % 
Plačani so bili računi za Božično-novoletno okrasitev mesta 2011I2012 z montažo obstoječe 
okrasne opreme in manjšo nabavo nove. Ti  stroški predstavljajo glavni del postavke. 
Nabavljene so bile tudi nadomestne zastave in drogovi. Iz te postavke so poravnani tudi 
računi za praznično  izobešanje zastav. Za izobešanje zastav in nabavo okrasne opreme bo 
potreben rebalans saj je stara okrasna oprema dotrajana. 
 
 
 
16039005  Druge komunalne dejavnosti 
 
 
 
07114 - Splošna komunalna dejavnost 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  12,9 % 
Plačani so bili računi za dobavljeno el elenergijo ter vodarina za potrebe fontan in namakanj 
nasadov. 
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07115 - Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  36,4 % 
Plačani so bili računi za dobavljene nadomestne letve na parkovnih klopeh ter računi za 
dobavo in montažo košev za pasje iztrebke.  
 
07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2012:  48,0 % 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in dežurstvo v javnih sanitarijah na avtobusni 
postaji v Novi Gorici, vzdrževanje razsvetljave in signalizacije ter čiščenje površin v garažnih 
hišah, servisiranje gasilnih aparatov v garažnih hišah…  
 
07117 - Hortikulturna ureditev mesta 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  28,9 % 
Izvedena je bila  zasaditev  nadomestnih dreves in živih mej. Posekana so bila poškodovanih 
drevesa po neurju in drevesa po odobritvi hortikulturne komisije. Izvajano je bilo tudi višinsko 
obrezovanje in odstranitev borovega prelca na mestnih parkih. Izkaz bilančnih odhodkov na 
tej postavki je manjši zaradi pozno izdanih računov. Nekaj nalog je v fazi izvedbe, nekaj pa v 
fazi naročanja. 
 
07234 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 
Proračunska sredstva: 727.000 €  Realizacija 30.6.2012:  52,3 % 
Urejanje in čiščenje javnih površin poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja 
del. Realizacija je temu primerna.  
 
07235 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 
Proračunska sredstva: 201.000 €  Realizacija 30.6.2012:  42,3 % 
Urejanje in čiščenje javnih površin poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja 
del. Realizacija je temu primerna.  
 
 
 
1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
 
 
11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,00 % 
Sredstva za delovanje se Stanovanjskemu skladu nakazujejo mesečno v višini dvanajstine 
načrtovanega zneska. 
 
 
 
16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
 
 
11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in 
Slovenska odškodninska družba) 
Proračunska sredstva: 24.000 €  Realizacija 30.6.2012:  24,6 % 
Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu, je potrebno mesečno odvajati 10 % 
sredstev od kupnin Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in 10 % Slovenski 
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odškodninski družbi. Ker so bili v planu poleg rednih mesečnih prilivov od kupnin predvideni 
tudi morebitni predčasni odkupi, je bila istočasno predvidena tudi višja obveznost do zgoraj 
navedenih družb. Do predčasnih odkupov v prvi polovici leta ni prišlo, zato je posledično 
realizacija na postavki nižja.  
 
 
 
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) 
Proračunska sredstva: 200.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,1 % 
Iz tega naslova je predvideno krije med drugim tudi inženiring oz. gradbeni nadzor nad 
izgradnjo primarne infrastrukture za Majske poljane (pogodbe za nadzor podpisane v skladu s 
pogodbo o medsebojnih obveznostih in opremljanju). Zaradi objektivnih okoliščin je prišlo do 
organizacijskega in časovnega zamika poteka del, na katera se postavka nanaša, kar 
pomeni, da sredstva v tem delu ne bodo koriščena. V okviru postavke je predvidena tudi 
ureditev odvodnjavanja v naselju Vetrišče, projektna dokumentacija za meteorno odvodnjo 
območja pod Kekcem, ostala urejanja komunalne infrastrukture. 
 
07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne 
investicije in OPPN) 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  23,0 % 
Izdelan sta bila programa opremljanja po sklenjenih pogodbah za OPPN Majske poljane in 
Ob Gasilskem domu. 
 
07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  22,4 % 
Proračunska postavka zagotavlja študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring. Izdelana je bila idejna zasnova za meteorno odvodnjo 
Iztokove ulice v Kromberku.  
 
07221 - Odvodnik v Sočo 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
MONG vodi postopek pridobivanja zemljišč za II. fazo odvodnika. Odškodnine za zemljišča so 
po pogodbi o medsebojnih obveznostih in opremljanju obveza obeh pogodbenih partnerjev 
(Primorja d.d. in Erste group Immorent d.o.o.). Sredstva bodo porabljena za premostitev 
delnih poplačil odškodnin za služnosti, kar bo omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja še 
za II. fazo  odvodnika. 
 
07225 - Odvodnik Ščedne 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, ker je predhodno potrebno pripraviti  za to področje 
OPPN. 
 
07226 - Meblo vzhod - komunalna ureditev 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Trenutno je realizacija te postavke še neizvedljiva, zaradi iskanja rešitev z lastniki zemljišč, za 
katere bi bila potrebna komunalna ureditev. 
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16069002  Nakup zemljišč 
 
 
 
07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Proračunska sredstva: 770.000 €  Realizacija 30.6.2012:  8,2 % 
Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju 
občine in pridobitev zemljišč, potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov 
poteka po letnem programu pridobivanja stvarnega premoženja MONG in skladno z pravnim 
urejanjem zadev, kar pa lahko predstavlja zamik v načrtovani realizaciji. 
 
 
 
17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702  Primarno zdravstvo 

17029001  Dejavnost zdravstvenih domov 

 
 
10152 - Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Investicija Zdravstveni dom Nova Gorica je predvidena v letih 2012 - 2015. Investicija je v fazi 
urejanja ustrezne dokumentacije povezane z zemljiščem, kjer je predvidena gradnja. 
Sredstva v proračunu mestne občine v letu 2012 so namenjena za začetek izvajanja 
aktivnosti. 
 
10163 - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 
Proračunska sredstva: 24.000 €  Realizacija 30.6.2012:  5,6 % 
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 
varstva v pristojnosti občin/e. V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante 
Čepovan in program Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako 
splošna kot  zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v 
zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni 
dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2012 se namenja del 
sredstev za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan s strani mestne občine. Pogodba o 
sofinanciranju Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti je v postopkih usklajevanja, saj 
program sofinancirajo tudi ostale občine soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova Gorica. 
 
 
 
1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001  Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 
 
10004 - Preprečevanje zasvojenosti 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  1,0 % 
V letu 2012 so sredstva na postavki namenjena sofinanciranju programov s področja 
zasvojenosti. Zaključen je javni razpis za sofinanciranje programov s področja sekundarne, 
terciarne in kvartarne preventive. Izvajalci so izbrani in se z njimi sklepajo pogodbe. 
Preostanek sredstev je namenjen financiranju predavanj/delavnic na temo primarne 
preventive. Izvajalci se izbirajo. Aktivnosti bodo kot vsako leto v dogovoru z vzgojnimi in 
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izobraževalnimi zavodi v mestni občini potekale v mesecih september, oktober in november 
2012. 
 
 
 
1707  Drugi programi na področju zdravstva 

17079001  Nujno zdravstveno varstvo 

 
 
10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  48,1 % 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da 
krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti 
zavarovani iz drugega naslova. Število zavarovancev se zaradi spremembe statusa 
(zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja.  
 
 
 
17079002  Mrliško ogledna služba 
 
 
 
10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba 
Proračunska sredstva: 67.000 €  Realizacija 30.6.2012:  52,5 % 
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.  
 
 
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802  Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001  Nepremična kulturna dediščina 

 
 
 
10164 - Grad Branik 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in MONG usklajujeta nekatera odprta 
določila pogodbe o prenosu lastništva Gradu Rihenberk na lokalno skupnost. 
 
 
10165 - Vila Rafut 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Mestna občina Nova Gorica nadaljuje z aktivnostmi, da bi lahko prišlo do prenosa 
nepremičnine v last lokalne skupnosti. Izdelan je projekt vsebin za Vilo Rafut, ki v izhodišče 
postavlja programsko zasnovo vile kot večnamenski prostor za dialog med kulturami 
vzhodnega in zahodnega Mediterana. Trenutno se ta projekt nadgrajuje z bolj konkretnimi 
vsebinami. 
 
 



 42

18029002  Premična kulturna dediščina 
 
 
 
10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Program izvedbe akcij je potekal po planu. Izvedenih je bilo 10 predavanj, 5 pedagoških 
delavnic, ki bodo plačana v drugi polovici leta. Pripravlja se obsežnejša razstava Goriško 
meščanstvo, ki bo realizirana v drugi polovici leta. 
 
10015 - Akcije v kulturi  - Galerija 
Proračunska sredstva: 22.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Program akcij je v galeriji potekal po planu. Izvedena so bila tri predavanj oz. predstavitve - 
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo ter 22 otroških likovnih ustvarjalnic za otroke.  
 
10016 - Delovanje Goriškega  muzeja 
Proračunska sredstva: 18.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,3 % 
Sofinanciranje redne zaposlitve vzdrževalca – vrtnarja. Financiranje poteka v dvanajstinah. 
 
10017 - Delovanje Galerije 
Proračunska sredstva: 58.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Delovanje galerije in postavitve razstav poteka po letnem načrtu dela. Do konca junija je bilo 
realiziranih 6 razstav. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
 
10018 - Galerija - nakup likovnih del 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  35,3 % 
V prvem polletju je bilo kupljeno umetniško delo Beti Bricelj. 
 
 
 
1803  Programi v kulturi 

18039001  Knjižničarstvo in založništvo 

 
 
 
10019 - Akcije v kulturi - GK  
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V 1. polletju je bilo izvedenih 9 predstavitev knjig za odrasle, 14 razstav, 2 potopisni 
predavanji, 4 glasbeni večeri, 3 delavnice za starejše uporabnike, 4 ustvarjalne delavnice za 
otroke, 4 predstavitve knjig za otroke, 19 pravljičnih ur, 2 razstavi za otroke ter Literarno 
popoldne literarnega kluba OŠ. Realizacija sredstev je predvidena v 2. polovici leta. 
 
10021  Goriška knjižnica - nakup knjig 
Proračunska sredstva: 92.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Goriška knjižnica je do 15. 6. 2012 pridobila na vseh oddelkih, v potujoči knjižnici in 
podružničnih knjižnicah 8.185 enot knjižničnega gradiva. Sredstva se nakazuje v 
dvanajstinah. 
 
10022 - Goriška knjižnica  - delež za materialne stroške potujoče knjižnice 
Proračunska sredstva: 22.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Potujoča knjižnica deluje po ustaljenem programu. Do 15. 6. 2012 je pridobila 991 enot 
knjižničnega gradiva. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
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10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 875.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,3 % 
Delovanje knjižnice in izvedba programa teče po načrtu, sredstva za plače in materialne 
stroške se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
 
18039002  Umetniški programi 
 
 
 
10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 286.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,2 % 
Delovanje Kulturnega doma in izvedba programa teče po načrtu, sredstva se nakazujejo v 
dvanajstinah. 
 
10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Program je potekal po planu. Odigrane so bile 4 predstave Malega polžka, 4 predstave 
Velikega polžka, Amaterski mladinski oder je izvedel premiero Pet točk za predstavo, SNG je 
gostovalo v tujini na treh mednarodnih festivalih, izpeljan je bil festival plesa Gibanica v Novi 
gorici (plesne predstave, delavnice, filmi, individualno svetovanje za nevladne organizacije, 
javni posvet), Festival uličnega gledališča Ana Desetnica v Novi Gorici je načrtovan za 29. in 
30. 6  ter 1. 7. 2012 (tri predstave). Realizacija sredstev je predvidena od julija dalje. 
 
10143 - Program Kulturnega doma 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  47,5 % 
Vsi programi in projekti ter realizacija sredstev se izvajajo po načrtu. V prvem polletju je bilo 
izvedenih 5 koncertov iz glasbenega abonmaja, 6 izvenabonmajskih koncertov, 3 koncerti 
ART Sredice, sedem koncertov Glasbe z vrtov sv. Frančiška,  3 koncerti iz cikla komorne in 
solistične glasbe Grajske harmonije, 50 koncertov Glasbene mladine in sedem koncertov v 
okviru Mednarodnega srečanja saksofonistov. 
Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
 
18039003  Ljubiteljska kultura 
 
 
 
10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 
Proračunska sredstva: 177.000 €  Realizacija 30.6.2012:  11,9 % 
JSKD OI Nova Gorica je v 1. polovici leta za mestno občino izvedel Javni poziv za 
sofinanciranje kulturnih društev na področju ljubiteljstva v Mestni občini Nova Gorica in 
realiziral polletni program na lokalnem, območnem in medobmočnem nivoju. Do konca junija 
je izvedel 37 dogodkov (likovnih, vokalnih, instrumentalnih, gledaliških, plesnih, folklornih), 
društva pa so se udeležila 59 prireditev po Sloveniji in Italiji. V 1. polovici leta so bila 
nakazana sredstva za strokovna in organizacijska dela pri izvedbi območnega in 
medobmočnega programa. Sredstva za delovanje kulturnih društev bodo nakazana v 2. 
polovici leta. 
 
10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 
Proračunska sredstva: 43.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,3 % 
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Iz te postavke se financira dva zaposlena na JSKD za opravljanje del s področja ljubiteljstva v 
MO Nova Gorica. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
 
18039004  Mediji in avdiovizualna kultura 
 
 
 
10033 - Kinematografija - ART film 
Proračunska sredstva: 11.500 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Program ART filma in Filmskega gledališča se je v prvi polovici leta izvajal po načrtu. 
Izpeljanih je bilo 34 dogodkov. Prva polovica sredstev bo realizirana konec juniju oz. v 
začetku julija. 
 
 
 
18039005  Drugi programi v kulturi 
 
 
 
10036 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 
Proračunska sredstva: 42.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Nakup opreme je potekal po planu. Doslej je bila nabavljena računalniška oprema, fotoaparat 
in pisarniško pohištvo (stoli za predavanja). Realizacija sredstev je predvidena od meseca 
julija dalje. 
 
10037 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Nabavljen je bil čitalec za slabovidne, računalnik za vzdrževanje strežnika, računalniška in 
pisarniška oprema. Realizacija sredstev je predvidena od meseca julija dalje. 
 
10038 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 
Proračunska sredstva: 122.000 €  Realizacija 30.6.2012:  8,4 % 
Nakup opreme se izvaja po predvidenem načrtu. V 1. polletju so bili nabavljeni mikrofoni in 
dva reflektorja. 
 
10039 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Galerija 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2012:  33,8 % 
V 1. polletju je bil nabavljen projektor. 
 
10040 - Akcije v kulturi – SAZU 
Proračunska sredstva: 13.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Izvajanje Raziskovalne naloge Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa poteka po 
planu, Izvestije in Goriški letnik bosta izdana v 2. polovici leta. Celotna realizacija sredstev je 
predvidena v drugem polletju. 
 
10041 - Druge akcije v kulturi 
Proračunska sredstva: 11.320 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Izvedba financiranja akcij teče po planu. 
 
10124 - Prenova Kulturnega doma 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
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Sredstva so predvidena za morebitni začetek pridobivanja ustrezne dokumentacije. Investicija 
je predvidena v letih 2014-2016. 
 
10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  10,4 % 
V prvi polovici leta je bil izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov. Večina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta. 
 
10156 - Izgradnja goriškega muzeja v Solkanu 
Proračunska sredstva: 706.000 €  Realizacija 30.6.2012:  100,6 % 
Investicija izgradnje je bila v gradbenem delu zaključena 21. februarja 2012 skladno z 
gradbeno pogodbo  “1. Faza: Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu – prostori kustodiata in 
uprave – dokončanje del” št. 351-83/2011-1 z dne 11.7.2011, ko je bila opravljena 
primopredaja del z izvajalcem gradbenih del. 
Dne 31. januarja 2012 je bilo pridobljeno UPORABNO DOVOLJENJE št. 351-31/2012/5, UE 
Nova Gorica. 
Vrednost del po gradbeni pogodbi znaša  1.618.792,81 EUR, z DDV. 
Dne 12. marca 2012 je bila opravljena primopredaja opreme po pogodbi o dobavi in montaži 
opreme za “1. Faza: Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu – prostori kustodiata in uprave” 
št. 351-147/2011-27 z dne 29.12.2011  
Vrednost del pogodbi zanaša 144.216,72 EUR, z DDV 
Vsi stroški investicije skupaj znašajo 2.332.282,38 EUR, vključno s stroški iz preteklih let 
(izvedba javnega arhitekturnega natečaja v sodelovanju z ZAPS za celotno območje Vile 
Bartolomei). 
Investicijo je sofinancirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko iz naslova pogodbe o sofinanciranju operacije 1. faza: Izgradnja Goriškega 
muzeja v Solkanu-prostori kustodiata in uprave v višini  1.599.421,98 EUR 
 
10172 - 2. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prostori delavnic 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Nadaljevanje že zaključene prve faze predstavlja 2. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v 
Solkanu - prostori delavnic. Pridobljeno je GRADBENO DOVOLJENJE in izdelana je vsa 
investicijska dokumentacija. Izvedba te investicije je vezana na uspešnost pri pridobivanju 
evropskih sredstev. V letošnjem letu ni bilo primernega razpisa. Na katerem bi MONG lahko 
kandidirala.  
 
 
 
1804  Podpora posebnim skupinam 

18049001  Programi veteranskih organizacij 

 
 
 
05010 - Veteranske organizacije 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Sredstva so se v skladu z odlokom razdelila po razpisu v mesecu marcu. Z izbranimi 
prijavitelji so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju za leto 2012, ki definirajo nakazilo 
sredstev v dveh delih. Prva polovica  dodeljenih sredstev je bila nakazana v mesecu juniju, 
druga polovica pa bo nakazana do konca tekočega leta.  Postavka se je skladno s planom 50 
% realizirala. 
 
07123 -Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Proračunska sredstva: 23.000 €  Realizacija 30.6.2012:  4,2 % 
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Izvajajo se redna vzdrževalna dela na grobiščih, spomenikih in spominskih obeležjih  po KS in 
skupnem spominskem parku NOB na Trnovem po letni pogodbi, ki je bila na podlagi JN 
sklenjena s podjetjem Želva d.o.o. V pripravi je gradivo za naročilo izdelave  katastra 
spomenikov in spominskih obeležij in naročila večjih vzdrževalnih del. 
 
 
 
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001  Programi športa 

 
 
 
10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
Proračunska sredstva: 110.000 €  Realizacija 30.6.2012:  12,7 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po dvanajstinah. Zaradi poznega sprejetja proračuna 
in posledično izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici 
leta. 
 
10045 - Sofinanciranje programov in projektov tehnične kulture 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so 
organizirani znotraj OZOTK-a oziroma drugih izvjalcev, skladno z določili odloka in letnega 
programa tehnične kulture. Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem prijavljenih na 
javni razpis. Zaradi poznega sprejetja proračuna in posledično izvedbe javnega razpisa bo 
postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 
Proračunska sredstva: 319.300 €  Realizacija 30.6.2012:  5,1 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po ključu 50% ob podpisu pogodbe in 50% ob 
predložitvi celotnega poročila. Zaradi poznega sprejetja proračuna in posledično izvedbe 
javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
10048 - Večje športne prireditve 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,0 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi poročila. Zaradi 
poznega sprejetja proračuna in posledično izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem 
delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
10049 - Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 420.000 €  Realizacija 30.6.2012:  51,6 % 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke se določi višina potrebnih sredstev za materialne stroške in 
plače zaposlenih na podlagi plačnih razredov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega 
zavoda. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Plan je narejen na osnovi odobrenega 
števila zaposlenih, to je trenutno 19. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki 
jih sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v oddelek za finance Mestne občine 
Nova Gorica. Izvedba financiranja teče po planu. 
 
10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku 
Proračunska sredstva: 112.000 €  Realizacija 30.6.2012:  25,0 % 
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Sredstva so bila skladno s sklenjeno letno pogodbo namenjena za sanacijo bazena in sicer 
za nakup stroja čistilca bazenskega dna in za sanacijo prelivnega roba bazena. 
 
10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 
Proračunska sredstva: 27.000 €  Realizacija 30.6.2012:  2,4 % 
V prvem polletju so bila sredstva porabljena za obnovo igral na otroškem igrišču na 
Sočebranovi ulici v Solkanu ter za najem zemljišča nas katerem stoji trim steza ob železniški 
postaji. Investicija, predvidena v letošnjem letu, postavitev otroškega igrišča v Šempasu bo 
izvedena v drugi polovici leta. 
 
10059 - Športna dvorana v Prvačini 
Proračunska sredstva: 109.077 €  Realizacija 30.6.2012:  50,2 % 
Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila v letu 2007 zaključena. V mesecu januarju 
2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki smo ga nato s pogodbo dali v upravljanje 
Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. Ker je bila dvorana zgrajena na podlagi finančnega 
najema s postopnim odkupom – lizingom in sicer za obdobje 10 let je potrebno skladno z 
amortizacijskim načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. Izvedba financiranja teče po 
planu. 
 
10073 - Obnova rolkarskega poligona v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 300.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Dne 09. maja je bilo pridobljeno GRADBENO DOVOLJENJE št. 351-185/2012/8, UE Nova 
Gorica. 
Izdelan je projekt za izvedbo PZI, april 2012. 
Izdelan je dokumenta indentifikacije investicijskega projekta DIIP, 30. maj 2012. 
Ocena investicije je po tekočih cenah na podlagi popisa del in predizmer iz PZI ter 
projektantskega predračuna ocenjena v višini 483.196,08 EUR, z DDV. 
V proračunu je na postavki predvidenih 300.000,00 EUR. 
Naslednja aktivnost, ki sledi, je izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del, z zunanjo 
ureditvijo in komunalnimi priključki. Pred izvedbo le te, je potrebno zagotoviti manjkajoča 
sredstva. Investicija izgradnje novega rolkarskega poligona je še izvedljiva v letu 2012. 
 
10146 - Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
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 ter bazen, tekoča popravila. 
Sofinanciranje poteka skladno s planom na podlagi mesečnih dotacij. 
 
10167 - Kajak proga 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Za potrebe izvedbe večjih športnih tekmovanj, katere organizator bo v prihodnjih dveh letih 
Kajak klub soške elektrarne je potrebno prilagoditi oziroma urediti skladno z veljavnimi 
standardi in zahtevami že obstoječo progo na Soči. Aktivnosti se bodo pričele v drugi polovici 
leta. 
 
10168 - Servisni objekt - Javni zavod za šport 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku tribune na južni strani bi uspeli zagotoviti primerne 
prostore za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe Javnega 
zavoda za šport. Investicija je skladno z NRP predvidena za leti 2013 in 2014, v letošnjem 
letu bo zato potrebno začeti z aktivnostmi za začetek pridobitve potrebne dokumentacije. 
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18059002  Programi za mladino 
 
 
 
10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok  
Proračunska sredstva: 17.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Realizacija sredstev je predvidena ob koncu leta.   
 
10067 - Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 
Proračunska sredstva: 65.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,1 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in projektov, 
prijavljenih na javni razpis. Zaradi poznega sprejetja proračuna in posledično izvedbe javnega 
razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 132.900 €  Realizacija 30.6.2012:  50,5 % 
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. 
Nakazila potekajo skladno s planom in na podlagi mesečnih najav. Izvedba programa teče v 
skladu s planom. 
 
10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2012:  19,1 % 
Sredstva na postavki so predvidena za vzdrževanje hiše v Čepovanu, ki jo je Mestna občina s 
1.1.2011 dala v upravljanje Mladinskemu centru Nova Gorica. 
 
10134 - Izgradnja mladinskega hotela 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Izdelana je idejna zasnova IDZ, pridobljeni so projektni pogoji soglasodajalcev. 
Nadaljevanje investicije je odvisno od uspešnosti kandidatur na razpise v RS in UE. 
 
 
 
19  IZOBRAŽEVANJE 

1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001  Vrtci 

 
 
 
10074 -Doplačilo za otroke v drugih občinah 
Proračunska sredstva: 280.000 €  Realizacija 30.6.2012:  45,3 % 
Realizacija poteka v skladu z načrtovanimi potrebami. 
 
10075 - Dejavnost vrtcev 
Proračunska sredstva: 3.896.340 €  Realizacija 30.6.2012:  56,4 % 
V letu 2012 je evidentiran porast vključitev v programe vrtca. Pri tem opažamo, da je 
povečano število otrok posledica višje rodnosti in spremenjene zakonodaje, ki omogoča 
drugemu otroku brezplačno vključitev v program.  
Vrtcu Nova Gorica je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo odškodnine, 
skladno s sodbo Vrhovnega sodišča RS. 
 
10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – vrtci 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
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Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijska dela v vrtcih, ki se v 
glavnem izvajajo v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti 
realizirana v drugi polovici leta. 
 
10129 - Investicija - Vrtec Julke Pavletič 
Proračunska sredstva: 835.000 €  Realizacija 30.6.2012:  3,0 % 
Pridobljeno je GRADBENO DOVOLJENJE. Izdelan je projekt za izvedbo PZI. 
Izdelan in potrjen je Investicijski program. Dne 30. marca 2012 je bil na Portalu javnih naročil 
objavljen razpis za izbiro izvajalca GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki. 
Oddaja javnega naročila še ni zaključena. 
Začetek fizične izvedbe del je načrtovan v drugi polovici tekočega leta. 
 
10144 - Investicija - Vrtec Ciciban 
Proračunska sredstva: 1.045.660 €  Realizacija 30.6.2012:  99,9 % 
Investicija je bila v celoti zaključena v prvi polovici letošnjega leta. 
 
 
 
1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001  Osnovno šolstvo 

 
 
 
10082 - Dejavnost osnovnih šol 
Proračunska sredstva: 749.410 €  Realizacija 30.6.2012:  49,9 % 
Dejavnost se financira v skladu z letnim načrtom. 
 
10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – OŠ 
Proračunska sredstva: 250.000 €  Realizacija 30.6.2012:  6,3 % 
Skladno s pogodbami, se v poletnih mesecih izvajajo predvidena vzdrževalna dela. 
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
10087 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 531.890 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za 
najem s postopnim odkupom.  
 
10121 - Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine 
Proračunska sredstva: 3.161.605 €  Realizacija 30.6.2012:  22,9 % 
Po sprejetju Proračuna 2012 je MONG sklenila gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem 
Marc, Gradbeno podjetje d.o.o. Pogodbena vrednost za izvedbo GOI del z zunanjo ureditvijo 
in komunalnimi priključki zanaša 3.084.229,02 EUR z DDV. Izveden je bil tudi javni razpis za 
izbiro izvajalca notranje opreme, sklenjene so tudi že pogodbe. Skupna vrednost pogodb za 
notranjo pohištveno opremo, razdeljevalnico hrane in športno opremo v telovadnici znaša 
391.627,15 EUR z DDV. 
Pogodbeni rok za dokončanje del na rekonstrukciji obstoječe šole in na prizidku je najkasneje 
do 31. avgusta 2012. 
Pogodbeni rok za dokončanje del na objektu telovadnice je najkasneje do 31. oktobra 2012. 
 
10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2012:  18,1 % 
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Celovita rekonstrukcija objekta Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici je načrtovana 
fazno. V lanskem letu je bilo pridobljeno soglasje za spremembo namembnosti enega od treh 
zaklonišč v objektu in nato izveden nov vhod za prvo triado osnovne šole, kar je predstavljalo 
1. Fazo rekonstrukcije. V letošnjem letu smo že pridobili GRADBENO DOVOLJENJE za 2. 
Fazo, ki predstavlja prizidek na jugozahodni strani šole s tremi novimi učilnicami in novim 
požarnim stopniščem. Izvedbo teh del načrtujemo drugo leto in sicer od junija 2013 dalje. 
Vrednost teh del je ocenjena v višini 1.400.000,00 EUR z DDV.  Izdelan je tudi projekt za 
izvedbo PZI rekonstrukcije celotne strešne kritine. Upoštevana je možnost namestitve 
fotovoltaične elektrarne na strehi. Za izbiro najemnika bo pripravljen ustrezen razpis. 
 
 
10153 - Telovadnica Dornberk 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Od sprejetja proračuna do danes smo opravili: 
Geodetski načrt skupaj s certifikatom geodetskega načrta za pripravo projektne 
dokumentacije, Geotehnične raziskave za Geološko geotehnično prorčilo o sestavi tal ter 
pogojih temeljenja za objekt, ter dne 17. maja 2012 sklenili pogodbo za pripravo smernic za 
arhitekturne rešitve. Dne 07.06. 2012 smo s člani KS Dornberk, ŠD Dornberk in OŠ Dornberk, 
ki so ustanovili projektno skupino dorekli osnovna izhodišča o obsegu investicije in izhodišča 
za pripravo projektne naloge. Na Portalu javnih naročil bomo objavili razpis za izbiro izvajalca 
projektne dokumentacije in do ko0nca leta izdelali Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja PGD. Fizični začetek del načrtujemo v drugi polovici leta 2013. 
 
10170 - OŠ Kozara - prenova učilnic 
Proračunska sredstva: 64.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V Proračunu 2012 smo planirali, da bi dve učilnici v objektu OŠ Kozara zagotovili za potrebe 
klubskega centra starejših občank in občanov, na način, da ne bo ogrožen trenutni program 
šole. Pobuda je bila dobro sprejeta in v ta namen je Center za socialno delo skupaj Centrom 
za pomoč na domu izdelal osnutek vzpostavitve programa dnevnega centra za starejše 
občane. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo MONG je na  svoji seji predlog programa 
obravnaval in ga ocenil kot dobrega, vendar z vodstvom šole OŠ Kozara ni uspel doseči 
soglasja o vzpostavitvi programa v objektu šole, zato je predlagal, da se poišče druga 
lokacija.  
 
 
 
19039002  Glasbeno šolstvo 
 
 
 
10090 - Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 44.540 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Delovanje se financira po dvanajstinah v skladu z letno pogodbo. 
 
10158 - Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Pridobljeno je GRADBENO DOVFOLJENJE. Izdelana je vsa Investicijska dokumentacija. 
Nadaljevanje investicije je odvisno od uspešnosti kandidatur na razpise v RS in UE 
 
10162 - Investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  98,4 % 
Predvidena investicijsko-vzdrževalna dela so bila realizirana. 
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1904  Terciarno izobraževanje 

19049002  Visokošolsko izobraževanje 

 
 
 
10093 - Sredstva za programe visokega šolstva – Univerza 
Proračunska sredstva: 45.900 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Univerzi v Novi Gorici zagotovili del sredstev za 
programe visokega šolstva. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v 
drugi polovici leta. 
 
10094 - Sredstva za programe visokega šolstva – VIRS 
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2012:  41,5 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotovili del sredstev za izvajanje programov visokega šolstva. Ocenjujemo, da 
bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
10095 - Najemnina prostorov za visoko šolstvo – Univerza 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Univerzi v Novi Gorici zagotovili del sredstev za 
najemnine prostorov, kjer se izvajajo visokošolski programi. Ocenjujemo, da bodo sredstva na 
postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
10096 - Stroški nakupa stavbe Univerza 
Proračunska sredstva: 233.980 €  Realizacija 30.6.2012:  48,6 % 
Nadaljevali smo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni 
dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v 
celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
10097 - Park znanja - izgradnja študentskega doma 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Za parcele, na katerih je predvidena gradnja Študentskega doma v Novi Gorici je bila 
ustanovljena stavbna pravica v korist Republike Slovenije. GRADBENO DOVOLJENJE, ki ga 
je pridobila MONG je bilo preneseno na Republiko Slovenijo. Izdelana in investitorju predana 
je bila projektna dokumentacija za izvedbo PZI in vsa potrebna Investicijska dokumentacija. 
MONG je svoje obveznosti iz pogodbe z državo izpolnila. 
 
10130 - Najemnina prostorov za VIRS 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2012:  40,5 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotovili del sredstev za najemnine prostorov, kjer se izvajajo visokošolski 
programi. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
10132 - Sredstva za programe FE 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V skladu s podpisano pogodbo in aneksoma, bomo Fakulteti za elektrotehniko zagotovili 
sredstva za izvajanje programa Multimedijske komunikacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva 
na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
 
1905  Drugi izobraževalni programi 

19059001  Izobraževanje odraslih 
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10098 - Sofinanciranje Ljudske univerze 
Proračunska sredstva: 43.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Ljudski univerzi Nova Gorica zagotovili sredstva 
za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica, sofinanciranje projekta »Center za 
vseživljenjsko učenje« in za sofinanciranje projekta »Most med temo in svetlobo«. 
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
 
19059002  Druge oblike izobraževanja 
 
 
 
05007 - Projekt "E - občina"   
Proračunska sredstva: 4.000 €  Realizacija 30.6.2012:  25,0 % 
Na postavki e občina je bilo v prvem polletju 2012 porabljenih 25 % sredstev za izvedbo 
konference o informacijski varnosti konec leta 2011. 
 
 
 
1906  Pomoči šolajočim 

19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 

 
 
 
10101 - Prevozi učencev 
Proračunska sredstva: 588.000 €  Realizacija 30.6.2012:  56,7 % 
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev.  
V mesecu maju je bil objavljen javni razpis za izvajanje prevozov za učence v Mestni občini 
Nova Gorica za naslednje šolsko leto, ki še ni zaključen. 
 
 
 
19069002  Pomoči v srednjem šolstvu 
 
 
 
10119 - Subvencije  prevozov srednješolcev 
Proračunska sredstva: 26.400 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta 2012 ni prejela nobene vloge za dodelitev 
subvencije, zato posledično sredstva na tej postavki niso porabljena.    
 
 
 
19069003  Štipendije 
 
 
 
10102 – Štipendije 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2012:  46,7 % 
Poraba poteka skladno z podpisanimi pogodbami. 



 53

 
 
20  SOCIALNO VARSTVO 

2002  Varstvo otrok in družine 

20029001  Drugi programi v pomoč družini 

 
 
 
10103 - Pomoč za novorojence 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2012:  47,1 % 
Skladno z Odlokom o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši  ob 
izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka.  
 
 
 
2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002  Socialno varstvo invalidov 

 
 
 
10104 - Investicija v bivalne enote – VDC 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Investicija v bivalne enote – VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. Investicijo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot večinski 
investitor. Mestna občina Nova Gorica je pri tej investiciji vezana na potrebne postopke, ki jih 
mora v skladu s sklenjenimi akti izvesti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot 
naročnik investicije. Mestna občina ministrstvo kontinuirano poziva k čimprejšnjemu 
nadaljevanju investicije. 
 
10105 - Financiranje družinskega pomočnika 
Proračunska sredstva: 53.000 €  Realizacija 30.6.2012:  47,6 % 
Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic 
družinskega pomočnika.  
 
 
 
20049003  Socialno varstvo starih 
 
 
 
10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 
Proračunska sredstva: 515.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,8 % 
Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno 
- varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu 
zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na 
osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči Center za socialno delo. V primerih, ko 
so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega 
v korist občine. 
 
10151 - Program Pomoč na domu 
Proračunska sredstva: 445.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,7 % 
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Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS izvajalec 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o 
socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% 
subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno 
ali v celoti oproščen plačila. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba. 
 
 
 
20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
 
 
10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 
Proračunska sredstva: 142.000 €  Realizacija 30.6.2012:  27,8 % 
O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center za 
socialno delo.  
S Stanovanjskim skladom je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. 
Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za 
pretekli mesec.  
 
10109 - Regresiranje socialno šibkih 
Proračunska sredstva: 90.274 €  Realizacija 30.6.2012:  47,8 % 
Na osnovi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so socialno, 
materialno ali kako drugače 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... Višina pomoči je 
odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine in v tekočem letu ne 
sme presegati dvakratnega zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o 
socialnem varstvu.  
Zaradi gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v 
naši občini, se je število vlog za denarno pomoč v letih 2009, 2010 in 2011 znatno povečalo v 
primerjavi s preteklimi leti. Isti trend se nadaljuje tudi v letu 2012. 
 
10110 - Pogrebni stroški 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2012:  60,6 % 
V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške 
pogreba, se na osnovi mnenja Centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu 
poravna iz proračunskih sredstev.  
Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. in Centrom za socialno delo Nova Gorica je 
sklenjena letna pogodba o financiranju socialnih pogrebov. 
 
 
 
20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
 
 
10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Proračunska sredstva: 16.000 €  Realizacija 30.6.2012:  50,0 % 
Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa Območnega združenja Rdečega 
križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona  o Rdečem križu Slovenije. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba. 
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10148 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 
Proračunska sredstva: 77.500 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova 
Gorica ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 
Mestni občini Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2012 je 
ta zaključen. Z izvajalci se sklepajo pogodbe, na podlagi katerih so upravičeni do izplačila 
prve polovice odobrenih sredstev. Druga polovica se bo izplačala do konca leta 2012 na 
podlagi prejema poročil o izvajanju sofinanciranih programov in projektov. 
 
10171 - Humanitarni center 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Za potrebe izgradnje Humanitarnega centra je najprej potrebno določiti lokacijo in pridobiti 
potrebno zadostno zemljišče. To je nujni predpogoj zato, da lahko stečejo vse potrebne 
aktivnosti. 
 
 
 
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201  Servisiranje javnega dolga 

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 
 
11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Do 30.6.2012 se občina še ni zadolžila, zato ostaja ta postavka nerealizirana. 
 
 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029002  Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 
 
04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Proračunska sredstva: 180.000 €  Realizacija 30.6.2012:  97,3 % 
Iz te proračunske postavke je bilo porabljeno 172.000 € za financiranje naslednjih izvedenih 
ukrepov : 

• delni stroški neposredne intervencije ob burji – 78.000 €   
• rušenje nevarnih objektov  (Loke, Šempas, Tabor )  – 22.000 € 
• izdelava podpornega zidu ob lokalni cesti v Dornberku – 15.000 € 
• sanacija manjših plazov in usadov – 6000 € 
• obnova požarnih poti na kraškem robu – 8.500 € 
• izdelava geomehanskih, statičnih poročil in sanacijskih elaboratov – 20.000 € 
• monitoring plazov in nevarnih objektov – 4000 € 
• stroški vpoklicanih pripadnikov CZ in gasilcev (refundacije osebnih dohodkov, 

potni stroški, prehrana , najem vozil za prevoz moštva in opreme -  18.500 € 
 
07125 - Subvencije za prevoz pitne vode 
Proračunska sredstva: 22.000 €  Realizacija 30.6.2012:  92,4 % 
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Proračunska postavka se je s prerazporeditvijo povečala iz 15.000 EUR na 22.000,00 EUR 
zaradi daljših sušnih obdobij in velikih potreb po prevozu  pitne vode in glede na  upravičenost 
do subvencioniranja prevoza pitne vode.  
 
 
 
2303  Splošna proračunska rezervacija 

23039001  Splošna proračunska rezervacija 

 
 
05008 - Splošna proračunska rezervacija 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2012:  0,0 % 
Rezervacija je oblikovana v višini 25.000 € in je skladno z zakonom namenjena za 
nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. 
Sredstva se na podlagi sklepa župana prenesejo na postavko, kamor po vsebini sodijo in tam 
realizirajo na ustreznem kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. Iz priložene tabele je 
razvidno, da je bilo do 30.6.2012 prenesenih 4.224 € za navedene namene. Izdanih sklepov 
je sicer več, vendar je potrebno za realizacijo nakazila dostaviti vsa potrebna dokazila o 
opravljenih nalogah, zato sledi realizacija z določenim zamikom.  
 

PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
V OBDOBJU od 1.1.2012 do 30.6.2012 

 
Št. 
dok. 

Postav
ka 

O  P  I  S ZNESEK

O - 179 04003 Lions klub Nova Gorica - sofinanciranje stroškov najema koncertnega 
klavirja za dobrodelno prireditev za slepe in slabovidne 

600,00

O - 369 04003 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica - sofinanciranje 
stroškov koncerta ob 15. obletnici ustanovitve zbora društva 

300,00

O - 486 10109 Društvo Notranja pot - pomoč pri kritju stroškov projekta "Veliko srce" 273,79
O - 551 04003 Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 

organizacije "državnega tekmovanja v tehniki prodaje" 
200,00

O - 552 04003 Vrtec pri OŠ Solkan - pomoč pri kritju stroškov projekta "Festival pomlad 
pesmi" 

300,00

O - 592 04003 OŠ Čepovan - pomoč pri kritju stroškov prireditev in drugih aktivnosti ob 140 
- letnici šolstva v Čepovanski dolini 

500,00

REK- 37 10047 Jan Softić - sofinanciranje stroškov priprav in udeležbe na Svetovnih igrah v 
borilnih športih v Rusiji 

350,00

O - 642 10047 VDC Želva Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije 19. 
Regijskih športnih iger oseb z motnjami v duševnem razvoju v Novi Gorici 

800,00

O - 718 04003 Gimnazija Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov udeležbe dijakov na 
mednarodnem tekmovanju iz fizike v Izraelu 

300,00

O - 732 04003 Združenje borcev za vrednote NOB Bovec - pomoč pri kritju stroškov 
slovesnosti z izdajo publikacije - 50-letnica mature članic združenja 

300,00

O - 768 04003 OŠ Branik, Vrtec" Rastja" - pomoč pri kritju stroškov izvedbe prireditve "V 
vrtcu so pesmice doma" 

150,00

O - 769 10047 Društvo Mladi nogometaš Gorica - sofinanciranje stroškov organizacije 
mednarodnega nogometnega turnirja U-13 

150,00

  SKUPAJ 4.223,79
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21 – 39  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na območju Mestne občine Nova Gorica je organiziranih 19 ožjih delov občine, tj. krajevnih 
skupnosti, ki so samostojne pravne osebe. Zakon o lokalni samoupravi v 19. c in 19. č členu 
določa, da morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseb, zajeti v 
njegovem finančnem načrtu, le-ta pa je sestavni del občinskega proračuna. Nadalje je v 1. 
členu Zakona o javnih financah zapisano, da njegova določila veljajo tudi za ožje dele občine, 
ki so pravne osebe. To pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna, da se njihovi 
prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna ter, da je za 
sprejem njihovega finančnega načrta pristojen občinski svet. V skladu z navedeno 
zakonodajo je bil pripravljen proračun za leto 2012, finančni načrti krajevnih skupnosti pa so 
sestavni del posebnega dela proračuna. 
 
Prihodki 
Prihodke krajevnih skupnosti predstavljajo lastna sredstva, ki pritekajo direktno na njihove 
račune, ter sredstva iz občinskega proračuna, ki se nakazujejo v obliki mesečnih dotacij za 
delovanje ter četrtletnih dotacij za prireditve in investicije. Ob pripravi finančnih načrtov je bilo 
predvideno, da bodo vse krajevne skupnosti iz naslova lastnih prihodkov prejele 461,2 tisoč € 
sredstev iz naslova obresti, najemnin za poslovne prostore in grobove, prihodkov od prodaje 
blaga in storitev, drugih nedavčnih prihodkov, donacij ter od prodaje poslovnih prostorov. 
Transfer iz občinskega proračuna je planiran v višini 799,4 tisoč €, od tega 274,4 tisoč € za 
tekoče transfere in 525 tisoč € za investicije. Do 30.6.2012 znaša realizacija lastnih prihodkov 
178,4 tisoč € oz. 38,7 % predvidenega plana. Odstopanja so v največji meri posledica 
neenakomernega pritekanja prihodkov, vsekakor pa morajo krajevne skupnosti upoštevati 
dejstvo, da je poraba lahko kvečjemu enaka dejanski realizaciji in v primeru odstopanj 
ustrezno prilagoditi odhodke. Transfer iz občinskega proračuna je realiziran v višini 384,4 
tisoč € kar predstavlja 48,1 % plana. Manjše odstopanje je nastalo zaradi predvidene 
investicije v Dom krajanov v KS Osek-Vitovlje, ki v letošnjem letu ne bo realizirana, zaradi 
neusklajenosti načrtov za gradnjo z občinskim prostorskim načrtom. Zaradi navedenega ni 
bila nakazana druga četrtina sredstev za omenjeni projekt, kar je povzročilo odstopanje pri 
realizaciji transferjev iz občinskega proračuna. 
 
Odhodki 
Pridobljena sredstva krajevne skupnosti namenjajo za tekoče in investicijske odhodke, med 
katerimi so stroški delovanja, organizacija prireditev in praznovanj, investicije v krajevne 
domove, manjše vzdrževanje krajevnih poti, urejanje kontejnerskih mest, tekoče in manjše 
investicijsko vzdrževanje pokopališč ter za nekatere specifične namene kot so tekoče in 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov, izdajanje publikacij in nekateri drugi. Odhodki 
vseh krajevnih skupnosti so bili planirani v višini 1,260 milj. €, realizacija ob polletju pa znaša 
531,1 tisoč € kar predstavlja 42,1 % plana. Realizacija nekoliko odstopa delno zaradi 
kasnejšega sprejema proračuna in zato zamika pri začetku izvajanja, delno, ker je realizacija 
investicij glede na izkušnje iz preteklih let pretežno zamaknjena v drugo polovico leta, delni 
razlog pa je tudi v nizki realizaciji lastnih prihodkov, kar posledično zmanjša tudi odhodke iz 
omenjenega naslova. 
 
Rezultat poslovanja krajevnih skupnosti v prvem polletju izkazuje presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 31,6 tisoč €, ki povečuje stanje sredstev na računih, ki tako na dan 30.6.2012 
znaša za vse krajevne skupnosti skupaj  651,2 tisoč €. 
Iz priložene preglednice je razvidno, koliko prihodkov in odhodkov je ustvarila posamezna 
krajevna skupnost v prvem polletju, podroben opis realizacije finančnih načrtov pa so pripravili 
predsedniki (-ce) posamezne krajevne skupnosti in so v nadaljevanju priloženi.  
 
 



58 
 

PRIHODKI IN ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2012 
 

Zap. 
Štev.

Konto Opis postavke SKUPAJ KS 
BANJŠICE

KS 
BRANIK

KS 
ČEPOVAN

KS 
DORNBERK

KS 
GRADIŠČE 

NAD 
PRVAČINO

KS 
GRGAR

KS 
GRGARSKE 

RAVNE-
BATE

KS 
KROMBERK-

LOKE

KS 
LOKOVEC

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 562.760,85 8.794,22 27.267,08 14.135,32 19.197,35 12.406,39 35.145,78 13.102,20 89.072,32 13.615,82
71 NEDAVČNI PRIHODKI 131.037,91 207,20 8.146,58 984,84 8.866,87 1.483,39 12.479,26 509,72 1.408,84 447,84
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 112.553,63 203,62 6.214,78 984,84 8.266,87 1.483,39 11.372,73 509,72 261,03 447,84
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.222,98 1.910,45 452,53 420,00
714 Drugi nedavčni prihodki 10.261,30 3,58 21,35 600,00 654,00 727,81
72 KAPITALSKI PRIHODKI 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 42.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih 0,00

sred. 0,00
73 PREJETE DONACIJE 5.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 240,00 50,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.140,00 100,00 240,00 50,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 384.382,94 8.587,02 19.120,50 13.150,48 10.330,48 10.923,00 22.566,52 12.592,48 87.423,48 13.117,98
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 384.382,94 8.587,02 19.120,50 13.150,48 10.330,48 10.923,00 22.566,52 12.592,48 87.423,48 13.117,98

ODHODKI 531.117,35 5.927,95 24.818,66 9.782,02 13.986,92 4.433,17 27.098,51 8.104,78 22.441,27 3.947,25
40 TEKOČI ODHODKI 240.310,00 5.927,95 23.346,00 7.094,02 12.460,98 4.433,17 12.483,19 7.410,80 20.441,27 2.669,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 21.093,79
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.443,49
402 Izdatki za blago in storitve 215.772,72 5.927,95 23.346,00 7.094,02 12.460,98 4.433,17 12.483,19 7.410,80 20.441,27 2.669,25
403 Plačila domačih obresti 0,00
41 TEKOČI TRANSFERI 28.375,94 0,00 0,00 900,00 1.525,94 0,00 170,00 80,00 2.000,00 300,00
410 Subvencije 0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 28.375,94 900,00 1.525,94 170,00 80,00 2.000,00 300,00
413 Drugi tekoči domači transferi 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 262.431,41 0,00 1.472,66 1.788,00 0,00 0,00 14.445,32 613,98 0,00 978,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 262.431,41 1.472,66 1.788,00 14.445,32 613,98 978,00
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 31.643,50 2.866,27 2.448,42 4.353,30 5.210,43 7.973,22 8.047,27 4.997,42 66.631,05 9.668,57
II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00
III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0,00

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 31.643,50 2.866,27 2.448,42 4.353,30 5.210,43 7.973,22 8.047,27 4.997,42 66.631,05 9.668,57
Sredstva na računih na dan 31.12.2011 619.548,25 9.311,54 11.359,23 12.695,99 9.718,45 12.388,36 5.629,99 35.387,45 36.870,97 3.433,90
Sredstva na računih na dan 30.6.2012 651.191,75 12.177,81 13.807,65 17.049,29 14.928,88 20.361,58 13.677,26 40.384,87 103.502,02 13.102,47  
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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 9.780,31 38.163,90 34.995,68 13.431,15 26.511,77 22.213,15 14.428,49 118.121,81 32.596,49 19.781,62
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.299,81 11.374,90 607,16 4.025,63 3.101,79 1.983,67 5.546,47 46.936,81 18.580,49 3.046,64
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.299,81 10.174,90 607,16 1.500,21 3.101,79 1.933,67 5.481,47 42.378,33 13.924,83 2.406,64
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.200,00 50,00 608,34 2.941,66 640,00
714 Drugi nedavčni prihodki 2.525,42 65,00 3.950,14 1.714,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00 0,00 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 42.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih

sred.
73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 4.750,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.480,50 26.789,00 34.388,52 9.405,52 23.409,98 20.229,48 8.882,02 24.235,00 14.016,00 16.734,98
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 8.480,50 26.789,00 34.388,52 9.405,52 23.409,98 20.229,48 8.882,02 24.235,00 14.016,00 16.734,98

ODHODKI 4.277,98 43.469,21 6.832,97 7.546,57 11.007,46 22.409,45 36.931,94 224.527,40 35.861,86 17.711,98
40 TEKOČI ODHODKI 3.977,98 33.457,68 6.432,97 5.157,61 9.207,46 10.682,71 8.308,35 37.694,89 21.632,02 7.491,70
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 11.208,29 9.885,50
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.757,22 1.686,27
402 Izdatki za blago in storitve 3.977,98 20.492,17 6.432,97 5.157,61 9.207,46 10.682,71 8.308,35 26.123,12 21.632,02 7.491,70
403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI 300,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 19.200,00 450,00 1.750,00 900,00
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 400,00 400,00 19.200,00 450,00 1.750,00 900,00
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0,00 10.011,53 0,00 2.388,96 1.800,00 11.326,74 9.423,59 186.382,51 12.479,84 9.320,28
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.011,53 2.388,96 1.800,00 11.326,74 9.423,59 186.382,51 12.479,84 9.320,28
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 5.502,33 -5.305,31 28.162,71 5.884,58 15.504,31 -196,30 -22.503,45 -106.405,59 -3.265,37 2.069,64
II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 5.502,33 -5.305,31 28.162,71 5.884,58 15.504,31 -196,30 -22.503,45 -106.405,59 -3.265,37 2.069,64
Sredstva na računih na dan 31.12.2011 5.800,51 52.323,28 12.937,93 45.273,73 27.669,02 2.049,30 165.754,73 140.379,88 26.218,99 4.345,00
Sredstva na računih na dan 30.6.2012 11.302,84 47.017,97 41.100,64 51.158,31 43.173,33 1.853,00 143.251,28 33.974,29 22.953,62 6.414,64
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B  Ra un finan nih terjatev in naložb

12  OB INSKA UPRAVA

14  GOSPODARSTVO 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
09037  Pove anje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj 
malega gospodarstva Goriške 
Sredstva se obi ajno nakažejo v enkratnem znesku v drugi polovici leta. Enako je 
planirano tudi za letošnje leto. 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
11015 - Pove anje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad 
Mestne ob ine Nova Gorica 
Sredstva se nakazujejo mese no, zato je realizacija ob polletju 500 tiso  € oz. 50 % 
predvidenega plana. 

C  Ra un financiranja

12  OB INSKA UPRAVA
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201  Servisiranje javnega dolga 
22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e
zadolževanje 
11022 - Odpla ilo ban nih kreditov 
Predviden dolgoro ni kredit še ni bil najet, zato tudi odpla ilo ni realizirano. 

Pripravili:
Vesna Mikuž 
Direktorica ob inske uprave 
in skrbniki prora unskih postavk 

                                                                                                         Matej Ar on
                                                                                                            ŽUPAN 
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