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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 20.569.184 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 16.266.884 € 

Dohodnina je edini davek, znotraj omenjene podskupine kontov, ki pripada občini, kot to določa 6. člen 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), ki tudi natančno določa način in postopek izračuna. Za določitev 
višine prihodka občine iz naslova dohodnine je potrebno najprej ugotoviti naloge, ki jih mora občina 
opravljati na podlagi zakonov in se upoštevajo pri ugotavljanju primerne porabe občine. Nadalje se določi 
znesek povprečnine, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občine, kar določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna. Na podlagi povprečnine izračuna ministrstvo, pristojno za finance, primerno porabo občine in 
obseg sredstev, ki je potreben za financiranje primerne porabe posamezne občine za določeno proračunsko 
leto. Le-ta je osnova za določitev višine prihodka iz naslova dohodnine, s katero mora ministrstvo pristojno 
za finance seznaniti občine do 15. oktobra tekočega leta za prihodnje leto. 

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014  je predvidel  znesek povprečnine v višini 536 EUR za 
obe leti. Predvideni prihodek iz naslova dohodnine je na podlagi predhodnih podatkov izračunan glede na 
veljavni znesek povprečnine in noveliranih podatkov o številu prebivalcev, starostni strukturi, površini 
občine in dolžini lokalnih cest in javnih poti in znaša  16.266.884 EUR in se z rebalansom ne spreminja. 

Za leto 2015 so v pripravi predlogi, ki bi lahko posegli v izračun pripadajočih sredstev iz naslova dohodnine, 
pri čemer se najpogosteje omenja sprememba višine povprečnine. Ker predstavlja dohodnina dobro polovico 
vseh tekočih proračunskih prihodkov, bi vsakršno zmanjšanje omenjenega vira znatno vplivalo na proračun. 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 3.111.300 € 

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. 
prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem  predstavljajo 7 % vseh planiranih proračunskih 
prihodkov. 

Davki na nepremičnine 

Zaradi razveljavitve predlaganega zakona o davku na nepremičnine ostaja v letošnjem letu v veljavi  
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ker je mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
17.10.2013 sprejel sklep, da se v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Nova Gorica zniža vrednost točke za dejavnost prirejanja iger na srečo se posledično v letošnjem letu 
predvideni prihodek zmanjšuje v primerjavi z preteklimi leti. V planu so planirani prihodki glede na izdane 
odločbe in se z rebalansom ne spreminja. Pri ostalih davkih na nepremičnine ne predvidevamo večjih 
odstopanj. 

Davki na premičnine 

Druga vrsta so davki na premičnine, med katerimi se pobira davek na vodna plovila, ki se plačuje za plovila 
daljša od petih metrov vpisana v ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za 
plovila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so registrirana v 
tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na 
vodna plovila. Predviden prihodek iz omenjenega naslova je planiran v višini 6.100 EUR. Tudi tu z 
rebalansom  ni načrtovanih sprememb. 

Davki na dediščine in darila 
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Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, 
ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek 
po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve  je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične 
ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 
Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in 
druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Sredstva  se z rebalansom 
znižujejo na 150.000,00 EUR, oziroma 50.000,00 EUR manj glede na veljavni plan. Višino prihodkov iz tega 
naslova je težko oceniti.  

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 

Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi 
nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske 
pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem 
nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet 
nepremičnin. . Zrebalasnom se prihodek znižuje in  je predviden v višini 390.700,00 EUR, oziroma 92,9 % 
glede na veljavni plan. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 1.191.000 € 

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3 % vseh proračunskih prihodkov. 

Davki na posebne storitve 

Prvi je davek na dobitke od iger na srečo, ki je predviden v višini 20.000 EUR in se plačuje od vsakega 
dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15%  od davčne osnove, ki je enaka 
vrednosti pridobljenega dobitka (tudi če je dobitek stvar, storitev ali pravica). Zavezanec za plačilo davka je 
dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno 
oz. začasno prebivališče, če dobitnik ne biva v državi pa pripada davek občini, v kateri ima sedež prireditelj 
oz. izplačevalec dobitka. Področje ureja Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. 

Drugi davki na uporabo blaga in storitev 

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki zajemajo več virov: 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je planirana v višini 1.000.000 
EUR in predstavlja glavni vir v podskupini, obračunava pa se na podlagi seštevka enot obremenitve 
doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, 
znesek okoljske dajatve na enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna 
ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča 
onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Prejemnik okoljske dajatve je občina, kjer 
pri zavezancu nastaja oz. se odvaja odpadna voda.  

Turistično takso, ki je planirana v večjem obsegu glede na veljavni plan na podlagi Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma  in Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica zaračunavajo pravne in fizične 
osebe gostom, za nudene storitev prenočevanja in predstavlja v celoti prihodek občinskega proračuna. V letu 
2014 se planira realizacijo v višini 128.000 EUR. 

Prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe ureja Odlok o občinskih taksah in se 
zaračunava za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča). 
Omenjeni prihodek je planiran v višini 8.000 EUR in se ne spreminjajo glede na veljavni plan. 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se je do sedaj plačevala na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci 
zanjo pa so bili lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del 
zbranih sredstev razdeli med občine, ki so v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbele za 
izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Po novem bo omenjeni prihodek del novega davka na nepremičnine in 
ga bo potrebno nameniti za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. Ker prehodne določbe zagotavljajo, da bodo 
občine v letu 2014 prejele iz naslova novega davka toliko sredstev, kot so jih ustvarile v letu 2012 ostajajo 
sredstva v proračunu predvidena v višini 35.000 EUR. 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 11.996.730 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 7.755.797 € 

Prihodki podskupine  predstavljajo 19 % vseh proračunskih prihodkov. 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so predvideni za 314.000 EUR več glede na veljavni plan. 
Razlog za spremembo je v tem, da je v mesecu oktobru 2014 podjetje Komunala Nova Gorica d.d. izplačala 
preneseni dobiček iz preteklih let v višini 314.325,70 EUR. 

Prihodki od obresti so planirani v višini 38 % glede na plan. Zaradi likvidnostne situacije v drugi polovici 
leta, so sredstva iz naslova obresti od sredstev na vpogled, obresti od vezanih depozitov in prihodka obresti 
od danih posojil občinskega proračuna in krajevnih skupnosti manjša. 

Prihodki od premoženja  vključujejo več vrst prihodkov, med drugim pričakovane prihodke od najemnin za 
poslovne prostore in stanovanja v višini 496.790 EUR, za katere ne predvidevamo večjih odstopanj. 

V letu 2014 imamo težave z realiziranjem prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem 
gospodarskih javnih služb. Realizacija je nizka, ker podjetje Komunala Nova Gorica d.d. zavrača račune za 
najemnino obstoječega smetišča. Obstaja verjetnost, da bo realizacija odstopala glede na plan za 0,5 mio 
EUR, v primeru, da izvršbe v letošnjem letu ne bodo sprovedene. 

Poleg prihodkov od najemnin so tu zajeti tudi prihodki od zakupnin in podeljenih koncesij (za vodno pravico, 
rudarsko pravico in drugih koncesij). Glavnino predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od 
posebnih iger na srečo v višini 5.000.000 EUR, ki se v zadnjih letih konstantno znižuje.  

  

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 11.000 € 

Podskupina kontov zajema prihodke 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. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na 
katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse so planirane v 
višini 11.000 EUR  in predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 302.155 € 

Globe za prekrške 

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene 
uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških. 

Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska 

Z rebalansom se dodaja prihodke iz naslova drugih glob in denarne kazni v višini 229.665,00 EUR iz naslova 
zaračunanja pogodbene kazni izvajalcema investicije Mestno središče in  prizidka OŠ Fran Erjavca in 
sicer zaradi zamude pri izvajanju del. 

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 

Nadomestilo predstavlja plačilo zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor 
oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna 
gradnja oziroma objekt. Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v 
višini 50% prihodek proračuna tiste občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50% 
prihodek državnega proračuna.  

  



 

Stran 6 od 82 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 84.778 € 

Predviden prihodek podskupine v  vključuje proračunska sredstva in lastne prihodke vseh krajevnih 
skupnosti iz omenjenega naslova. Proračunska sredstva se pridobivajo od razpisnih dokumentacij, priznanih 
služnosti, zaračunavanja stroškov cenitev, zaračunavanja določenih stroškov najemnikom občinske stavbe in 
podobno, predvidena pa so tudi sponzorska sredstva, ki  jih za namen prireditve prispevajo razna podjetja. 
Planirana sredstva se povečujejo zaradi prodaje lesa, ki je bil pridobljen ob izvajanju sanacije stanja po žledu. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 3.843.000 € 

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 9 % vseh predvidenih prihodkov.   

Drugi nedavčni prihodki 

Vrsta prihodka v večini predstavlja povračilo funkcionalnih stroškov, za katere se na podlagi pogodb 
izstavljajo računi najemnikom v občinski stavbi. V letošnjem letu je bil nakazan tudi prihodek s strani 
Fundacije za šport v višini 90.000 € za investicijo v rolkarski poligon, ki je bil izveden v lanskem letu, zato je 
prihodek predviden za 36,7 % več glede na veljavni plan. 

Prihodki od komunalnih prispevkov 

Prihodek od komunalnega prispevka predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, kot to 
določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v 
Mestni občini Nova Gorica. Predvideni plan je pripravljen na osnovi znanih namer večjih investitorjev in 
ocene glede predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je 
komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme. Prihodki 
so planirani v višini 3,45 mio EUR, od tega iz naslova pogodbe o komunalnem opremljanjau območja 
Majskih poljan - sever v višini  3 mio EUR. Razrešitev in način realizacije pogodbenih obveznosti je še 
vedno v usklajevanju. 

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja  

Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika, ki mu je 
pravica dodeljena  z odločbo na podlagi vloge  pri pristojnem centru za socialno delo. Vendar pa je določeno, 
da morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila 
za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. Višina prihodka je odvisna od 
števila družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega stanja.  

Drugi izredni nedavčni prihodki 

Preostali del podskupine predstavljajo drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno 
izmed zgoraj naštetih skupin. Prihodki so planirani v višini 177.000 EUR oziroma predstavljajo 15 % 
veljavnega plana. Sredstva so predvidena iz naslova prihodkov od zapuščin, plačil za izredne prevoze, 
realizacije raznih vračil, nakazil zavarovalnic na podlagi odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in drugih 
manjših nakazil.   

Prihodek v višini 1 mio EUR, ki predstavlja vplačilo javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica, ki bo z lastnimi sredstvi investiral v novogradnjo, v letošnjem letu ne bo realiziran, zato 
predvidevamo manjši prihodek iz tega naslova. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 150.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 150.000 € 
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Prihodek vključuje prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014. 

Z rebalansom se Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica  v letu 2014 
dopolnjuje in predvideva prodajo zemljišč v manjšem obsegu glede na veljavni plan za 79,8 %. 

 

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 31.250 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 24.440 € 

Večino sredstev predstavljajo predvidena lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le-te pridobivajo pretežno 
za organizacijo krajevnih prireditev in praznovanj.  

 

731 - Prejete donacije iz tujine 
Vrednost: 6.810 € 

Prihodek   predstavlja  nakazilo Veleposlaništva Republike Azerbajdžan za namen pokrivanja stroškov 
postavitve in ureditve muzejske zbirke v prostorih bivše OŠ Šempas, v spomin na življenje in borbo 
narodnega heroja Mihajlova. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 8.528.826 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 1.485.656 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so planirana v višini 71,6 % glede na veljavni plan.  
Planirani prihodki se zmanjšujejo v večjem obsegu zaradi spremembe dinamike investicije  v Centralno 
čistilno napravo v višini cca 0,343 mio EUR in za 0,125 mio EUR zaradi znižanja višine sofinanciranja s 
strani države na podlagi 21. člena ZFO.  

Planirana prejeta sredstva po projektih znašajo: 

04.036 Požarna taksa  - 165.000 EUR 
09.060 vodnjaki - Living fountains  - 6.020 EUR 
07.175 CČN - Centralna čistilna naprava - 956.762 EUR 
10.121 21. člen ZFO - za Frana Erjavca - 125.330 EUR 
08.016 GOTRAWAMA -1.336 EUR 
07.242 ČN Branik - ISO-PRA - 38.601 EUR 
07.240 Priprava projektov - BIMOBIS -2.372 EUR 
10.073 Obnova rolkarskega poligona (fundacija za šport) -19.277 EUR 
09.059 Solum - 5.674 EUR 
07.001 MKGP-Vzdrževanje gozdnih poti - 13.000 EUR 
10.101 MŠŠ- Prevozi šolskih otrok - nevarne poti - 36.053 EUR 
09.065 Pot miru - 3.135 EUR 
08.002 Adria A - 1.179 EUR 
07.238 kolesarske steze - CroCTaL - 4.256 EUR 
MNZ - Sofinanciranje Medobčinske uprave - 8.848 EUR 
MZIP - Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja - 16.510 EUR 
Program  AJDA - tehnična podpora za vnos podatkov o suši - 350 EUR 
 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 33.600 EUR predstavljajo nakazila 



 

Stran 8 od 82 

Občine Brda za delovanje skupne medobčinske uprave. Glede na veljavni plan pa se planira dodatna sredstva 
v višini 48.653,00 EUR vračila občin sofinancerk projekta R CERO za pretekla vlaganja. 

 
  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 7.043.170 € 

Predvidena sredstva iz evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter sredstva za izvajanje centraliziranih 
in drugih programov EU se prav tako znižujejo in sicer znašajo 70 % glede na veljavni plan. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov se planira v 
višini 65 % glede na veljavni plan predvsem zaradi zamikov pri poteku investicij ČN Branik - ISO-PRA, ki 
se znižuje za 159.190,00 EUR,  Energetski sanaciji vrtcev, ki se znižuje za 302.297,00 EUR ter izgradnja 
VDC, ki se znižuje za 121.100,00 EUR. 

Predvidevajo se prilivi iz naslednjih projektov: 

08.002 AdriaA  -10.363 EUR 
08.017 Pumas - 8.440 EUR 
07.242 ČN Branik - ISO-PRA - 328.109 EUR 
10.177 Energetska sanacija šol -102.878 EUR 
07.218 Ureditev mestnega središča Nove Gorice - 1.072.069 EUR 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada znašajo 70,8 
% glede na veljavni plan zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta Centralna čistilna naprava. 
Predvideva se 5,421mio EUR prihodkov iz tega naslova. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 
drugih programov EU se zvišujejo in  znašajo 157,1 % glede na veljavni plan.  

Predvidevajo se prilivi iz naslednjih projektov: 

08.016 GOTRAWAMA - 12.529 EUR 
09.060 vodnjaki - Living fountains - 66.969 EUR 
07.240 Priprava projektov - BIMOBIS - 20.161 EUR 

 

 

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
Vrednost: 238.428 € 

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
Vrednost: 238.428 € 

V okviru podskupine so predvidena sredstva, ki jih direktno nakazujejo partnerji v projektu in se ne 
nakazujejo preko državnega proračuna. 

Pričakuje se sredstva, financirana iz naslednjih projektov: 

08.015 We are the planet  - 39.028 EUR 
09.059 SOLUM - 45.683 EUR 
09.066 WAP  (European partnership on sport) - 28.750 EUR 
07.242 ČN Branik - ISO-PRA - 292 EUR 
09.065 Pot miru - 26.645 EUR 
07.238 kolesarske steze - CroCTaL -  97.055 EUR 
07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE -  357 EUR 
drugo  - 618 EUR 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 13.149.229 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 2.288.731 € 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov 
zaposlenim v občinski upravi, zaposlenim v medobčinski upravi, dvema redno zaposlenima referentkama v 
krajevnih skupnostih ter zaposlenim v občinski upravi preko programa javnih del. Poleg tega so med stroški 
za plače vključene tudi zaposlitve za določen čas na projektih, ki se v celoti financirajo iz sredstev Evropske 
unije in za proračun ne predstavljajo obremenitve. Omenjeni projekti so Solum, Adria A, We are the planet, 
Gotrawama, Pumas in Tradomo. 

Z rebalansom se sredstva  zmanjšujejo za 0,4 odstotne točke. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 347.282 € 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno 
veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene 
zaposlene osebe. 

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo  za 0,2 odstotne točke zaradi uskladitve predvidenih sredstev za 
zakonsko določene prispevke, skladno z zgoraj navedenimi uskladitvami sredstev za plače. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 9.864.266 € 

Izdatki so namenjeni  delovanju organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska 
uprava, mestni svet, nadzorni odbor, skupna medobčinska uprava in krajevne skupnosti. Vključujejo stroške 
pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, 
prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in 
zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta 
plačila avtorskih honorarjev, nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, plačila za sejnine udeležencem 
odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovna izobraževanje, stroški plačilnega 
prometa, članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev.  

Med izdatke za blago in storitve se poleg navedenih vključujejo tudi odhodki, ki nastajajo pri pripravi in 
izvajanju različnih projektov, ki jih je v zadnjih letih zaradi sofinanciranja čedalje več, plačilo javne 
razsvetljave, tekoče vzdrževanje objektov, ki je v pristojnosti občine oz. krajevnih skupnosti, opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin mestnih in primestnih naselij, priprava 
prostorskih aktov, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, izvajanje programa zaščite živali, 
promocijsko gradivo in turistična promocija in druge podobne storitve. 

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 3,4 odstotne točke. 

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 355.000 € 

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne 
kredite in likvidnostni kredit, katerega smo bili zaradi likvidnostne situacije prisiljeni najeti. Z rebalansom se 
sredstva ne spreminjajo. 
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409 - Rezerve 
Vrednost: 293.950 € 

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za 
financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila 
predvidena v zadostnem obsegu. Sredstva rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. 

Sredstva proračunske rezerve, ki predstavlja proračunski sklad se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. V rezervni sklad se mesečno izločajo sredstva iz 
proračuna do višine določene v odloku, ki ne sme presegati višine 1,5 % vseh prejemkov proračuna. V letu 
2014 je proračunska rezerva z odlokom določena višini 290.000 € in se z rebalansom ne spreminja. 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 13.251.580 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 489.000 € 

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo javnim 
podjetjem, ki opravljajo obvezne občinske gospodarske službe ter privatnim podjetjem in zasebnikom, kot 
podporo podjetniškemu sektorju za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in pospeševanje kmetijstva. 
Sredstva v višini 427.000 EUR so namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d., ki na podlagi 
koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Preostala sredstva so namenjena 
privatnim podjetjem in zasebnikom za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in kmetijstva. Sredstva se 
z rebalansom znižujejo, kar je posledica uskladitve z dejansko razdeljenimi sredstvi na razpisih. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 6.070.274 € 

Predstavljajo nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k 
družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem 
spadajo pomoč ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje 
oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, 
izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Med druge transferje 
sodijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, izvajanje programa pomoči na domu, 
mrtvoogledna služba in pogrebni stroški, regresiranje socialno šibkih ter sofinanciranje profesionalnih 
trenerjev. 

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 0,3 odstotne točke. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 1.529.379 € 

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem 
zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva pridobivajo 
praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb. Delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, 
mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in podobno. Z rebalansom se 
sredstva zmanjšujejo za 9,2 %. . 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 5.158.277 € 
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V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega 
zavarovanja osebam brez prejemkov in tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Javni sklad za kulturne dejavnosti). Pretežni del 
predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter 
izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja 
in požarne varnosti.  

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 1,8 %. 

 

414 - Tekoči transferi v tujino 
Vrednost: 4.650 € 

Odhodki so namenjeni za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS 
in se zmanjšujejo skladno z dejanskimi potrebami.. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 22.118.966 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 22.118.966 € 

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter izdelavo študij, 
projektne dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega inženiringa. Investicijski odhodki 
predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju 
cestnega prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov 
(poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske 
opreme.  

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 21,9 odstotkov. Zmanjšanje je obrazloženo po posameznih 
postavkah v posebnem delu proračuna. 

Ostale spremembe predstavljajo manjše prerazporeditve in uskladitve med postavkami. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 1.862.456 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

Vrednost: 972.572 € 

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, privatnim podjetjem ter 
posameznikom in zasebnikom. Namenjena so spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 
kmetijstva, finančnim spodbudam za razvoj podjetništva ter za program požarnega sklada. Planirani odhodki 
se povečujejo za 30,4 %. Povečanje je obrazloženo v posebnem delu proračuna. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 889.884 € 

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih 
dejavnosti, kadar le-ti sami izvajajo investicije. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
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sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, 
nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. 

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 65,2 %, kar je obrazloženo pri posameznih proračunskih postavkah 
v posebnem delu proračuna. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 23.000 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Vrednost: 13.000 € 

Vključujejo vračilo za dano dolgoročno posojilo podjetju Gonzaga d.o.o., ki  posojilo odplačuje v dveh letnih 
obrokih, aprila in oktobra. Odplačevanje je predvideno do oktobra 2016. 

 

752 - Kupnine iz naslova privatizacije 
Vrednost: 10.000 € 

Zajemajo kupnine za stanovanja, prodana po Stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Glavnina kupoprodajnih 
pogodb je bila sklenjena v letih 1991-1993 z odplačilno dobo 20 let, kar pomeni, da se je večini obveznost za 
odplačevanje že iztekla. Predvidena sredstva predstavljajo obveznost preostalih zavezancev za odplačevanje 
in del neporavnanih obveznosti. 

 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

Vrednost: 621.716 € 

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

Vrednost: 621.716 € 

Predvideno je povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica v višini 
500.000 EUR in povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 
121.716 EUR. 
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C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 3.620.000 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 3.620.000 € 

Za izvrševanje proračuna je bilo ob sprejemanju proračuna predvideno zadolževanje za investicije v višini 
4.500.000  EUR. Z amandmajem je bilo predvideno zadolževanje povečano za 720.000 EUR. 

S predlaganim prvim rebalansom se je predvideno zadolževanje povečalo za 200.000 € zaradi uskladitve 
lastnega deleža financiranja na investicijskih projektih. Mestni svet je z amandmajem predvideno 
zadolževanje znižal za 50.000 €. 

S predlaganim drugim rebalansom se zadolževanje zniža na 3.620.000 €, za kolikor je bilo pridobljeno 
soglasje Ministrstva za finance in podpisane kreditne pogodbe. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 600.000 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 600.000 € 

Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnim 
amortizacijskim načrtom, ter predvideno odplačilo za planirano zadolžitev v letu 2014. 

S predlaganim rebalansom se zaradi nižje predvidene zadolžitve znižujejo trudi predvidena sredstva za 
odplačilo bančnih kreditov. 
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2. POSEBNI DEL 
Obrazložitev proračunskih postavk 
A - Bilanca odhodkov 

12 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 48.088.070 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

07240 - Priprava projektov 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za konkretizacijo projektnih predlogov in projektnih nalog - priprava projektno-
tehnične dokumentacije ter investicijske dokumentacije z namenom pravočasne priprave projektov za 
izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov. V 2014 je predvidena 
priprava dokumentacije na podlagi katere bo izdelana investicijska dokumentacija za odločanje o umestitvi 
investicij v NRP, s katerimi bo MONG v naslednjem večletnem finančnem okvirju 2014-2020 kandidirala na 
JR za pridobitev sofinanciranja iz nacionalnih in sredstev EU skladov. V okviru proračunske postavke se 
namenjajo dodatna sredstva za pripravo podlage za možnost kandidiranja na sredstva za trajnostni urbani 
razvoj - priprava strategije. V okviru postavke je vzpostavljeno stroškovno mesto za izvajanje čezmejnega 
projekta BIMOBIS (vodilni partner Občina Tolmin). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0002 - Priprava projektov 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 
DURS..) 

Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega 
proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, 
ki opravljajo plačilni promet. Sem sodijo obračuni storitev Banke Slovenije, storški gotovinskega poslovanja, 
direktne bremenitve, tiskanje položnic, ter v zadnjem času tudi obračun nadomestil, povezanih s poslovanjem 
mestne blagajne. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

04001 - Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 39.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka krije izvedbo nalog čezmejnega in mednarodnega sodelovanja mestne občine. Sem sodijo aktivnosti 
s pobratenimi občinami, obiski v tujini in sprejem gostov iz tujine, prevajanje na sprejemih ter na 
mednarodnih prireditvah, pa tudi aktivnosti za krepitev čezmejnega ter mednarodnega povezovanja. Postavka 
obenem krije predvideno financiranje EZTS-ja in sofinanciranje stroškov drugih izvajalcev mednarodnih 
aktivnosti, pomembnih za mestno občino. V letu 2014 je dodatno predvideno financiranje EZTS za potrebe 
izvedbe strateškega načrta treh občin za obdobje 2014-2020.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. 

 

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

- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, potrebnih za aktivnosti, kjer je nosilec Mestna 
občina; 
- županov sklep in/ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov, za sofinanciranje 
aktivnosti drugih izvajalcev. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

06006 - Uradne objave 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačevanje objav uradnih aktov in drugih objav uradnega značaja (npr. zapora ceste, javni 
razpisi).  

Z rebalansom se proračunska sredstva znižujejo oziroma usklajujeja z dejanskimi potrebami. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06018 - Drugi operativni odhodki 
Vrednost: 285.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za študentsko delo, pogodbeno delo, avtorsko delo, izobraževanje zaposlenih za pridobitev formalne 
izobrazbe, neformalno izobraževanje zaposlenih, odvetniške storitve, študije in druge podobne odhodke. 

Z rebalansom se zvišujejo potrebna proračunska sredstva predvsem za namen dodatnih odvetniških in 
cenitvenih stroškov, ki se nanašajo na pretekle pogodbene obveznosti z namenom razreševanja sodnih 
sporov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

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

06035 - Obnova strehe in oken na upravni stavbi 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti oken in zamakanja je potrebna menjava le teh. Pripravljen je načrt zamenjave oken in 
drugih zasteklitev na Mestni hiši, ki naj bi se izvedla v dveh letih. 

V letošnjem letu je bilo izvedeno javno naročilo za obnovo celotne zelo dotrajane strehe, na katerega se ni 
prijavil noben izvajalec. Investicijo bomo vključili v proračun za leto 2015 in poskusili poiskati ustrezne 
izvajalce z javnim naročilom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0139 - Streha in okna upravna stavba 

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

09003 - Nova delovna mesta in samozaposlitve 
Vrednost: 22.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za samozaposlitve brezposelnih oseb, ki 
imajo stalno prebivališče v mestni občini Nova Gorica, zaposlitev težje zaposljivih oseb, zaposlitev oseb, ki 
jim je to prva zaposlitev in zaposlitev oseb, katerih poklic spada med suficitarne poklice. V letu 2014 bomo 
subvencionirali tudi samozaposlitev oseb, ki ustanovijo visoko tehnološko podjetje in postanejo člani 
Primorskega tehnološkega parka. 
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Z amandmajem so se sredstva dodatno povečala za 29.000 €. 

V letu 2014 smo subvencionirali zaposlitve šestim brezposelnim osebam. Prijav za subvencioniranje je bilo 
13, dve vlogi nista ustrezali razpisnim pogojem, pet vlog pa je ustrezalo razpisnim pogojem Zavoda za 
zaposlovanje OE Nova Gorica in smo jih napotili na Zavod. Iz tega razloga je ostal del proračunskih sredstev 
neporabljen. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let in odvisna od število prispelih vlog na javni razpis za 
subvencioniranje samozaposlitev. 

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Vrednost: 255.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že več kot 10 let sodeluje v državnem programu Javna dela, s pomočjo katerega 
zagotavljamo težje zaposljivim brezposelnim osebam vseh izobrazbenih stopenj zaposlitev za dobo enega 
leta, za starejše nad Ž53/M55 let pa tudi za daljše obdobje. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede 
na sredstva, ki jih zagotavlja država. Zaradi krize je država občutno povečala sredstva za javna dela. S tem je 
zagotovila, da te osebe ne bodo prispevale k še dodatni rasti stopnje brezposelnosti, tudi v MONG. Delež 
financiranja za brezposelne osebe je 75% Zavod za zaposlovanje in 25% Mestna občina Nova Gorica. Tudi v 
proračunu za leto 2014 je potrebno ohraniti proračunska sredstva na nivoju iz leta 2013. 

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 pristopila k sofinanciranju vseh odobrenih javnih del s strani 
Zavoda za zaposlovanje OE Nova Gorica, zato je potrebno  že sprejeta proračunska sredstva povečati. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na projekt Javni razpis Zavoda za zaposlovanje RS za program javnih del. 

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

Število prispelih vlog na razpis za odobritev sofinanciranja javnih del. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029003 - Zemljiške operacije 

09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Vrednost: 62.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Mestne občine Nova Gorica urejamo 4 komplekse nedokončanih komasacij in sicer: Rimci I, 
Rimci II, Hrastov hrib in Cerovo. Za investicijo smo pridobili sofinanciranje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. V skladu s terminskim planom izvedbe investicije smo planirali zadnji zahtevek za 
izplačilo sredstev v januarju 2015 kar pomeni, da bi morali z investicijo zaključiti in jo tudi plačati v 
decembru 2014. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se dela nekoliko zavlekla in bomo z investicijo 
zaključili v marcu 2015, kar je tudi v skladu s prejeto odločbo. Za vrednost del, prenesenih  v leto 2015 se 
zniža potrebna višina sredstev za leto 2014. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0015 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Vrednost: 175.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so potrebna za izvedbo investicijskih vzdrževanj sistema daljinskega ogrevanja v mestu 
Nova Gorica: obnova toplotnih postaj, nujna večja popravila, zamenjava in umerjanje merilnikov toplotne 
energije, obnova, izolacije cevi vročevodnega omrežja, 

Z rebalansom se dodajajo nujno potrebna sredstva, ker je bil velik del že zagotovljenih sredstev v proračunu 
porabljen zaradi nepredvidenih intervencij na toplovodih in vročevodih. 

Javnemu podjetju KENOG je v letošnjem letu z aktivno politiko uspelo pridobiti nove odjemalce, poleg 
stroška priključitve objekta Zavarovalnice Triglav, ki je bil zajet že pri pripravi prvega rebalansa je javno 
podjetje uspelo priklopiti še objekt Gimnazije in objekt NKBM ter objekta v katerem se nahaja Pokrajinski 
arhiv in restavracija Vrtnica. Za finančno pokritje navedenih priklopov na sistem daljinskega ogrevanja je 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0017 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 

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

Ocena višine potrebnih sredstev za najnujnejša vlaganja. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija 
krajevnih poti v Lokovcu 

Vrednost: 18.983 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  parcelaciji cest, ki so se v preteklosti stihijsko gradile v naselju Lokovec in se 
raztezajo na dolžini cca 17 km. Zaporedje parcelacije predlaga KS Lokovec. 

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva na proračunski postavki  povečujejo za minimalen znesek, ki 
je potreben za izvajanje nadzora nad izvedbo del asfaltacije dela krajevne ceste v Lokovcu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi popisov del  in izkušenj iz  primerljivih del iz preteklih let  ter proračunskih 
možnosti. 
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07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Vrednost: 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo, da bi v večjem obsegu in z večjo dinamiko urejali zemljiško lastniška razmerja v povezavi z 
javnimi potmi. Sistematično bomo parcelirali posamezne odseke cest v občini, ki še niso odparcelirani.  
Prednost imajo odseki cest, ki še nimajo statusa javnega dobra oz. deli parcel, ki jih je potrebno priključevati 
cestnemu svetu zaradi širitve posameznih občinskih cest ter parcelacije, pri katerih je potrebno v cestno 
zemljišče vključevati zasebna zemljišča, ki se zajedajo v kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste.  
Cilj nam je pridobiti vsa zemljišča, ki so obremenjena s cestno infrastrukturo in poenotiti parcelne  številke 
za posamezno cesto oz cestni odsek in zagotoviti večjo preglednost nad cestami, ki so v lasti MONG. 

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo v manjšem obsegu, kar omogoča izvedbo potrebnih izmer na 
omrežju občinskih cest.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi popisov del  in izkušenj iz  primerljivih del iz preteklih let  ter proračunskih 
možnosti. 

07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Vrednost: 18.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se usklajujejo z predvideno realiziacijo v letu 2014. Iz proračunske 
postavke se v letošnjem letu financira dokumentacija za izgradnjo krožišč pri Hrastu, Ajševica, Tri hiše, 
Solkan Brda, ki so bile pripravljene do faze  usklajevanja z DRSC.V leto 2015 se zamika  pridobitev 
dokumentacije prečne cestne povezave pri Sv. Trojici in ureditev pločnika v spodnjem delu Prvačine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena stroškov s primerjavo  že izdelane dokumentacije za  primerljive projekte. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

07032 - Plačilo koncesije za JP 
Vrednost: 435.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leta 2007 je bila med Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter - Vrtojba in podjetjem Avrigo, d.d., 
Nova Gorica sklenjena koncesijska pogodba o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa 
do leta 2014. MONG zagotavlja brezplačni avtobusni mestni promet na območju mesta Nova Gorica in 
naselij (Rožna Dolina, Kromberk - Loke in Solkan). Izven koncesije zagotavlja tudi brezplačno mednarodno 
avtobusno linijo na relaciji Nova Gorica - center in Gorica (Italija). V letu 2014 bo MONG objavila javni 
razpis za izbor koncesionarja za izvajanje javne službe mestnega prometa. Ob predpostavki nespremenjenega 
obsega izvajanja javne službe ter za izvajanje mednarodne avtobusne linije je potrebno v proračunu za leto 
2014 zagotoviti 420.000 EUR. 

Dodatna sredstva so potrebna za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe javnega mestnega prometa in 
sofinanciranje izvajanja mednarodne avtobusne linije na relaciji Nova Gorica - Gorica. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu. 
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07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem 
območju 

Vrednost: 30.389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri osvetljevanje 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. Prednost bodo imeli neurejeni in neosvetljeni prehodi za pešce pri šolah, vrtcih, najbolj 
obremenjeni prehodi za pešce. 

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo z namenom izvedbe ukrepov za povečanje varnosti za pešce 
in kolesarje na Vodovodni poti v delu, ko prečka Cesto 25. junija.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0037 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo 

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

Izkustvena ocena na podlagi potreb in ob upoštevanju proračunskih možnosti. 

07255 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Vrednost: 1.503.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke bodo izvedeni posegi v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja. Osnovni posegi v 
okviru investicije se nanašajo na obnovo dotrajane podzemne komunalne infrastrukture ter izgradnjo 
posameznih objektov (fontane) na območju investicije. Investicija bo izvedena sočasno z investicijo v okviru 
PP Ureditev mestnega središča Nove Gorice. Predviden začetek izvajanja del je konec 2013, začetek 2014.  

Sredstva se v okviru zaključevanja investicije povečajo za 12.400 EUR . Investicija je zaključena - 
pridobljeno uporabno dovoljenje. Zadnja (končna)obračunska situacija zapade v plačilo 27.11.2014.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0158 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

07192 - Pločnik Dornberk - Draga 
Vrednost: 344.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vključevala izgradnjo pločnika in javne razsvetljave  na odseku od križišča za Gradišče nad 
Prvačino do križišča za Zalošče. Vezano na skupno reševanje MONG in DRSC prečkanja ceste čez 
železniško progo v Dornberku, se je izvedla le 1. faza pločnika od odcepa za Gradišče do odcepa za 
železniško postajo Dornberk. Prav tako se je  (na podlagi dopolnilnega soglasja DRSC ) dodatno zavarovalo 
in opremilo nov peš prehod čez državno cesto in temu primerno uredilo priključek ceste za Gradišče. 
Planirana sredstva zadostujejo za dokončanje te faze. V decembru bo DRSC izpeljala komisijski pregled 
ceste. 

DRSC že izdeluje dokumentacijo rekonstrukcije mosta vključno s pločnikom. MONG bo v letu 2015 na 
podlagi te dokumentacije dopolnila še projekt pločnika . Za nadaljevanje investicije bo potrebno doseči 
skupen dogovor z DRSC.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0045 - Pločnik Dornberk - Draga 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dogovor MONG in  DRSC. 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

09020 - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za 
delovanje 

Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 moramo vrniti sredstva za refundacijo stroškov za plače zaposlenih delavk, ki smo jih prejeli s 
strani JSMGG v letu 2013. Reševanje vprašanja zagotavljanja enakopravne vloge in finančnega prispevka 
občin za delovanje JSMGG je v teku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

09027 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Vrednost: 190.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva, Mestna občina Nova Gorica 
na podlagi javnih razpisov subvencionira začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj - 
nakup strojev in opreme, sofinancira upravičene stroške za pridobitev patenta, stroške za zaščito blagovne 
znamke in stroške za raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov. Poleg tega sofinancira 
še udeležbo podjetij na tujih in domačih sejmih.  
Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva 
odločila katere ukrepe bo subvencionirala v letu 2014. 

V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica sofinancirala tudi upravičene stroške zagona novih inovativnih 
podjetji s sedežem v Primorskem tehnološkem parku. Na objavljene javne razpise je oddalo vloge 60 
podjetnikov, pet vlog je bilo zavrnjenih. Mestna občina Nova Gorica  je po predlogu komisije odobrila 
sredstva v skupni višini 199.300 EUR,  dva podjetnika pa investicije nista realizirala in zato jima sredstva 
niso bila nakazana in se v tem delu lahko znižajo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0047 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 
Vrednost: 11.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tisk in oblikovanje mesečne brošure KAM (cca 1000 izvodov), ter pripravi in 
izdelavi promocijskega gradiva za MONG. 
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Sredstva ne bodo v celoti porabljena zaradi prerazporeditve aktivnosti znotraj nosilcev turističnega razvoja, 
zato se postavka z rebalansom znižuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

10178 - Ureditev smučišča na Lokvah 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za nabavo nujno potrebne opreme za obratovanje nizkovrvne vlečnice ter za plačilo 
najema zemljišč po katerih poteka smučišče. Z amandmajem je bila postavka povečana za 160.000 EUR. 

Postavljena  je nizkovrvna vlečnica ter brunarica za spravilo potrebne opreme, prav tako je pridobljeno 
dovoljenje za obratovanje. S tem so zagotovljene možnosti za obratovanje smučišča v sezoni 2014/2015, zato 
se sredstva na postavki lahko znižajo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0144 - Ureditev smučišča na Lokvah 

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja regijskega centra RCERO Nova Gorica se ni pričela zaradi dejstva, da MONG ni uspela pridobiti 
gradbenega dovoljenja za izvedbo I. sklopa  kohezijskega projekta. Svet regije (partnerske občine) je na seji 
Sveta regije, dne 18.3.2014 sprejel sklep, da se ter ob upoštevanju dejstva, da glede na zakonske  možnosti 
vključevanja stranskih udeležencev ni mogoče napovedati datuma pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem 
začetek izvedbe I. sklopa kohezijskega projekta, le tega ustavi in ga ne izvede v programskem obdobju 2017-
2013. MONG  bo v letu 2014 uredila poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev projekta, kot 
predvidenega kohezijskega projekta za izvedbo v finančni perspektivi, ki se zaključuje. 

Sredstva so nižja zaradi odstopa nosilne in partnerskih občin od izvedbe projekta v finančni perspektivi 2007-
2013.  Na postavki ostajajo sredstva za kritje morebitnih stroškov  za zaključevanje projekta in poravnavo 
nastalih obveznosti v povezavi s podpisanimi pogodbami z izvajalci predvidenih storitev in obveznosti iz 
naslova nesklenjenih pogodb s pravnomočno izbranimi izvajalci po javnih naročilih za izvedbo del prve in 
druge faze - RIKO d.o.o. in Kolektor Idrija. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0161 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 

 

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

Projektantski predračuni in ocena stroškov izvedbe projektov, investicijski program. 
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07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izgradnja nadstrešnice za stisklanico, panelne ograje ob vhodu, kanaleta za odvod meteornih 
voda in izgradnja opornih zidov, nadvišanje rampe in platoja za zasip ter nadvišanje deponije azbesta.  

Izvedla so se nedokončana dela po sklenjenih pogodbah za izvedbo meteorne odvodnje in ureditve dostopne 
poti ter ureditve brežin, ki so se v letu 2013 prekinila zaradi razmočenega terena.  
Aktivnosti pri zaključevanju brežin in odvodnje odlagalnega polja so se začasno ustavile zaradi odločbe 
inšpekcije o prepovedi odlaganja na odlagališču v Stari Gori. Dokončna dela se bodo izvedla v okviru 
investicije v zaprtje odlagalnega polja, zato se z rebalansom znižujejo predvidena sredstva . 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0062 - Investicijska vzdrževalna dela - taksa 

 

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

Ocena stroškov izvedbe projektov 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse 
Vrednost: 351.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevanje gradnje fekalne kanalizacije v Braniku, pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
povezovalnega kanala Preserje in gradnja, pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije 
Preserje vas in gradnja. 

Postavka se poveča za 36.000,00 €. Povečanje je na račun prenosa sredstev iz postavke 07.098 Vodovod 
Branik, ker gre za rekonstrukcije vodovoda zaradi gradnje kanalizacije (30.000,00  €).  Na nekaterih odsekih 
fekalne kanalizacije v gradnji pa je  bila potrebna rekonstrukcija v večji dolžini od predvidene, zato je 
potrebno postavko povečati še za dodatnih 6.000,00  € (skupaj 36.000,00  €). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik-taksa 

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

07149 - Kanalizacija v Novi Gorici - iz naslova takse 
Vrednost: 122.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 se je pričela izvedba rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda na območju Grčne v skupni dolžini 
cca 400 m. Zaradi vremenskih vplivov se je zaključek del zamaknil v leto 2004. Predviden zaključek del je 
konec januarja 2014. 

Ostala sredstva so namenjena dograditvi in rekonstrukciji (zaradi dotrajanosti in poškodb) ter novogradnji 
delov-odsekov kanalizacijskega omrežja v mestu Nova Gorica. 

V naslednjih letih je predvideno nadaljevanju rekonstrukcije in vodovoda na območju Grčne, ureditev 
kanalizacije v Solkanu (Ulica Milojke Štrukelj) ipd. 

Z amandmajem so se sredstva znižala za 30.000 €, ki se namenijo za ureditev odvodnje na Iztokovi ulici v 
Kromberku. 

Sredstva na navedeni postavki ne bodo v celoti porabljena, zato se s predlaganim rebalansom postavka 
znižuje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici -taksa 

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

07175 - Centralna čistilna naprava 
Vrednost: 7.993.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena gradnji primarne in sekundarne kanalizacije ter izgradnji Centralne čistilne naprave 
(CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada in državnega 
proračuna. V projekt so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina Šempeter-Vrtojba in 
občina Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN 
Nova Gorica ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s 
področja urejanja in varstva okolja. 
V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o 
dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za 
izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je predviden 
podpis pogodb z izbranimi izvajalci del in njihova uvedba v delo. V letu 2014 in 2015 se bo izvedlo vsa 
predvidena dela v okviru investicije. Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije v letu 2015. 

Z rebalansom 2 se nižajo potrebna sredstva za predvidena dela v letu 2014 v okviru izvedbe projekta 
"Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju Soče (CČN Nova Gorica" zaradi 
spremenjenega terminskega plana (podpisa gradbenih z izbranimi izvajalci del in sofinancerskih pogodb s 
pristojnim ministrstvom) ter posledično zamika s pričetkom izvedbe del in realizacije finančnega plana. 
Neporabljena sredstva v letu 2014 se prenesejo v leto 2015, ko bo projekt tudi zaključen. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava 

 

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

Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil, potrjen investicijski program. 

07181 - Varovanje porečja reke Vipave 
Vrednost: 98.842 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na postavki se iz 136.000,00 €  zmanjšajo za 37.158,00  €  to je na 98.842,00  €.  Sredstva na tej 
postavki so namenjena za pripravo gradbene in dokumentacije  in za pripravo vloge za pridobitev EU 
sredstev za gradnjo  fekalne kanalizacija območja  Šmihel, Ozeljan, Šempas, Osek, Vitovlje  in čistilne 
naprave.  Zmanjšana sredstva zadostujejo za gradbeno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ,  
ki nam jo bo uspelo pripraviti še v letošnjem letu. Zaradi še nepoznanih  pogojev  vlaganja zahtevkov za 
pridobitev sredstev iz nove perspektive EU pa nam  v letošnjem letu  še ne bo uspelo pripraviti vloge in to 
aktivnost prenašamo v začetek  leta 2015.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave 

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

07214 - Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke - iz 
naslova takse 

Vrednost: 27.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje male čistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke, katere 
izvedba se bo pričela predvidoma novembra 2013 in se bo zaključila predvidoma do konca aprila 2014. S 
tem bo zagotovljeno učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda naselja Lohke. 

Zaradi zamika investicije sredstva na navedeni postavki ne bodo v celoti porabljena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0074 - Mala čistilna naprava, kanalizacija Lohke-taksa 

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

07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so prioritetno namenjena za sanacijo kanalizacije in čistilne naprave Prvačina, v kolikor ne bodo v 
celoti porabljena, pa tudi za nadaljevanje dograditve predvidenega kanalizacijskega sistema. 

Projekt izgradnje centralne čistilne naprave Mestni občini Nova Gorica kot vodilnemu partnerju predstavlja 
veliko finančno breme, predvsem zaradi začetnega zamika med plačili izvajalcem za opravljena dela in 
izplačili evropskih ter državnih sredstev. Zaradi potrebe po "zalaganju" sredstev se je sprejela odločitev, da 
se manj nujne investicije zamakne. 
Sredstva so namenjena točkovni sanaciji kanalizacijskega omrežja ter adaptaciji čistilne naprave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0075 - Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa 

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

07246 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijsko vzdrževanje iz naslova takse je namenjeno rekonstrukcijam kanalizacije na območju 
upravljanja. Pri intervencijah se običajno ugotovi, da je potrebno rekonstruirati oziroma sanirati večji odsek. 
Ta znesek je namenjen sanacijam in manjšim posegom na območju MONG. 
Z amandmajem so se sredstva znižala za 30.000 €, ki se namenijo za ureditev odvodnje na Iztokovi ulici v 
Kromberku. 

V sklopu postavke ostajajo sredstva za predvideno investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v delu 
Vodovodne poti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0077 - Investicijska vzdrževalna dela-taksa 

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

07251 - Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse 
Vrednost: 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji fekalne kanalizacije, katere izvedba (odseki kanalizacije) ni vključena v 
investicijski projekt "Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO PRE", ki je sofinanciran s strani ESRR. 
V letu 2014 se bo pričelo z izvedbo del, in sicer se bo izvedlo investicijo v izgradnjo 905 m gravitacijskih 
kanalov kanalizacijskega omrežja (skupaj z investicijskim projektom ISO-PRE 2.055 m) ter 1.244 m hišnih 
priključkov na kanalizacijsko omrežje in posledično na novo zgrajeno čistilno napravo Čepovan. Tako bodo 
imeli vsi prebivalci območja naselja Čepovan možnost priključitve na novo kanalizacijsko omrežje in 
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posledično na novozgrajeno ČN. S tem bo zagotovljeno učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda na območju v skladu z zakonodajo. 

Sredstva na navedeni postavki ne bodo v celoti porabljena. 

Z rebalansom se sredstva za izvedbo investicije v 2014 zmanjšujejo - priprava celovitega projekta 
(kanalizacija, vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 ostanejo sredstva za 
pripravo investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0070 - Kanalizacija Čepovan -taksa 

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

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

08017 - Alpine Space - Pumas 
Vrednost: 30.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V juliju 2012 se je začel projekt z naslovom Planning sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine 
Space - PUMAS. V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev iz območja Alpine space programa  in 
vodilni partner iz občine Benetke. Projekt bomo izvajali do 30.6.2015. V letu 2013 se  pripravlja  pilotni 
projekt celostne strategije prometa na čezmejnem območju. V letu 2014 pa bomo izvedli implementacijo 
pilotnega projekta.. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu in stroške udeležbe na skupnih 
sestankih.  Višina postavke se zmanjša glede na izvedene aktivnosti v letu 2014 ostale aktivnosti se prenesejo 
v leto 2015. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0081 - Alpine Space-Pumas 

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

Vrednost postavke je ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt. 

08018 - Cilj 3 - Tradomo 
Vrednost: 8.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt z naslovom Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju - 
TRADOMO se je začel septembra 2012 in bo trajal do marca 2015. V projektu sodeluje šest projektnih 
partnerjev in vodilni partner iz občine Koper. Glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost in trajnostno 
mobilnost med mesti na čezmejnem območju. Pri tem gre za izboljšanje obstoječih povezav in promocijo 
javnega transportnega omrežja, katero bo prispevalo k večji dostopnosti območja čezmejne interesne skupine. 
V letu 2014 je predvidena po projektu izdelava promocijskega gradiva brošure, zloženke za spodbujanje 
uporabe  javnega potniškega prometa na obmejnem območju. V letu 2014 bomo tudi nabavili  opremo za 
avtobusna postajališča v kolikor ne bo v letu 2013 speljan razpis in izvedba. Sredstva so namenjena za  
zunanje strokovnjake za promocijo JPP in tiskanje promocijskih materialov in nabavo opreme. V letu 2014 
smo planirali nabavo in postavitev opreme za postajališča, izpeljali smo razpis vendar ga ne moremo še 
realizirati, ker je bila vložena revizija postopka izvedbe javnega razpisa. Sredstva, ki smo jih načrtovali za 
opremo se prenesejo v naslednje leto. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0082 - Cilj 3- Tradomo 

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

Vrednost postavke je ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

07086 - Izdelava projektne dokumentacije 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za izgradnjo manjših vaških vodovodov 
in rekonstrukcijo obstoječih, dotrajanih vodovodov (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, 
ureditev služnosti in idejne rešitve za vodovode). V okviru priprave projektne dokumentacije je v letu 2014 
predvidena priprava dokumentacije za vodovod (povezovalni kanal) Kromberk-Ozeljan, da bo omogočen 
priklop vodovoda na območju naselja Ozeljan na Mrzlek, ter ustrezne dokumentacije za ureditev 
vodovodnega omrežja v okviru Kidričeve ulice. 

Sredstva na navedeni postavki zaradi zamika določenih investicij ne bodo v celoti porabljena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0083 - Izdelava projektne dokumentacije 

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

07160 - Vodovod v Novi Gorici 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji vodovodnega omrežja zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in 
iztrošenosti obstoječega vodovodnega omrežja, in sicer so sredstva v letu 2014 namenjena za obnovo 
vodovoda na Cankarjevi ulici v Novi Gorici ter za izvedbo povezovalnega voda Gregorčičeva-Kidričeva 
ulica. 

V sklopu projekta izgradnje centralne čistilne naprave se izvajajo tudi dograditve in rekonstrukcije določenih 
krakov kanalizacijskega omrežja, pri čemer je racionalno rekonstruirati tudi vodovodno omrežje. Med 
drugim se bo oziroma se je opravila dograditev vodovodnega omrežja v Ulici Vinka Vodopivca. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0090 - Vodovod v Novi Gorici 

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

07161 - Vodovod Rožna Dolina 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sanaciji in rekonstrukciji vodovodnega omrežja na območju naselja Rožna dolina, in 
sicer na območju Stara Gora - Bolnica. 

Projekt izgradnje centralne čistilne naprave Mestni občini Nova Gorica kot vodilnemu partnerju predstavlja 
veliko finančno breme, predvsem zaradi začetnega zamika med plačili izvajalcem za opravljena dela in 
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izplačili evropskih ter državnih sredstev. Zaradi potrebe po "zalaganju" sredstev se je sprejela odločitev, da 
se manj nujne investicije zamakne. 
Zaradi zamika investicije sredstva ne bodo porabljena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0091 - Vodovod Rožna Dolina 

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

07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Vrednost: 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena nepredvidenim posegom oziroma rekonstrukcijam, ki se izkažejo za nujne in 
gospodarne v sklopu interventne sanacije puščanj vodovodov. Dejanska dela so odvisna od potreb in plana 
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacije Nova Gorica. 

Projekt izgradnje centralne čistilne naprave Mestni občini Nova Gorica kot vodilnemu partnerju predstavlja 
veliko finančno breme, predvsem zaradi začetnega zamika med plačili izvajalcem za opravljena dela in 
izplačili evropskih ter državnih sredstev. Zaradi potrebe po "zalaganju" sredstev se je sprejela odločitev, da 
se manj nujne investicije zamakne. 
Zaradi zamika investicije sredstva ne bodo porabljena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0093 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 

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

07244 - Vzdrževanje hidrantov 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja : nadomestilo obstoječih dotrajanih hidrantov, 
nadomestitve poškodovanih in dotrajanih pripadajočih cestnih kap podtalnih hidrantov v skladu s planom 
vzdrževanja hidrantov. 

Sredstva na navedeni postavki ne bodo v celoti porabljena, zato se s predlaganim rebalansom postavka 
znižuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

07249 - Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dograditvi oz. opremljanju obstoječih vodovodov na Trnovsko Banjški planoti (Bitež, 
Zabrdo ipd.). Zaradi zagotovitve neoporečnosti čiste pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajetjih 
urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnje vodovodnega omrežja, ki bodo 
zahtevale večja investicijska vlaganja, se bodo izvajale v kolikor bo zagotovljen priklop uporabnikov na 
omrežje. 

Sredstva na navedeni postavki ne bodo v celoti porabljena, zato se s predlaganim rebalansom postavka 
znižuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0096 - Sekundarno omrežje TB planota 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

07109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 157.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S predvidenimi proračunskimi sredstvi, bo zaključena sanacija podpornega zidu z ureditvijo kolumbarijev v 
Lokah, Izvedena bo sanacija podpornega zidu z  delno ureditvijo kolumbarijev na pokopališču v Zaloščah.. V 
letu 2014 bo tudi pričetek gradnje poslovilnega objekta v Ozeljanu-gradnja se bo nadaljevala v naslednje 
proračunsko obdobje. V okviru razpoložljivih sredstev bo pridobljena tudi dokumentacija za dela v 
naslednjem proračunskem obdobju. Poravnani bodo tudi stroški upravnih dovoljenj. 

Za zaključek vseh del vezanih na pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt: " Širitev pokopališča in 
gradnja poslovilnega objekta v Ozeljanu", je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0098 - Komunalni objekti KS-pokopališča, poslovilni obj. 

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

Primerljivost z deli in stroški iz preteklih let in proračunske možnosti. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

07117 - Urejanje urbanih zelenih površin 
Vrednost: 69.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja urejanje javnih urbanih površin z vidika zagotavljanja funkcionalnosti in vzdrževanja 
zelenih struktur. V okviru te proračunske postavke se bo pripravljalo tehnično dokumentacijo in izvedbo 
zasaditve zelenic, drevoredov, dosaditvijo nadomestnih dreves, zasaditvijo korit, odstranitvijo dreves in 
panjev ipd. Urejali bomo območja urbanih vrtov. 

S prvim rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi planiranega višjega obsega odhodkov zaradi 
urejanja vrtičkov. 

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva na proračunski postavki  povečujejo  zaradi potrebne izvedbe 
nekaterih nujnih ukrepov na sečnji dreves, ki niso predvidena v koncesijski pogodbi.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let.  

 

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) 

Vrednost: 32.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se usklajujejo z predvideno realiziacijo v letu 2014. Iz proračunske 
postavke se v letošnjem letu financira  projektna dokumentacija za prehod čez galerijo na solkanski 
obvoznici, ki  je bila v potrebnem delu pridobljena in predana DRSC v potrditev. Nadaljevanje ostalih 
aktivnosti, predvidenih v tej postavki  se prenaša v leto 2015.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena stroškov izvedbe projektov 

07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi 
za posamezne investicije in OPPN) 

Vrednost: 57.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelava programov opremljanja za posamezne sprejete OPPN ter dopolnjevanje programa komunalnega 
opremljanja za območje občine. Načrtujemo pripravo Programa opremljanja za območja OPPN Vodovodna 
in OPPN Kulturni center v Novi Gorici. 

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi potrebnega začetka priprave OPPN Vodovodna. Odlok 
o občinskem prostorskem načrtu Vodovodna je bil sprejet januarja letošnjega leta in je stopil v veljavo 
februarja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena stroškov izvedbe projektov 

16069002 - Nakup zemljišč 

07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Vrednost: 380.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in 
pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov, ki je v 
prilogi posebej obrazložen. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0102 - Nakup zemljišč in stavb 

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

Cenitvena poročila 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba 
Vrednost: 60.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Po realizaciji postavke v obdobju januar - 
september 2014 bodo dejanski stroški nižji od predvidenih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

07261 - Razvoj produktov za povečanje atraktivnosti Goriške regije 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se sredstva zaradi neuspele skupne prijave projekta "Razvoj produktov za povečanje 
atraktivnosti Goriške regije" treh občin na 8. JP RRP  znižajo. V primeru morebitnega ponovnega razpisa bo 
vloga ponovno vložena. MONG v skupnem projektu sodeluje z aktivnostmi za pripravo rekonstrukcije gradu 
Rihenberg. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10185 - Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 
Vrednost: 9.466 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine se je v letu 
2014 prijavil samo en prijavitelj, zato je del sredstev na tej proračunski postavki ostal nerazporejen. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Vrednost: 856.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost 
za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. S 
svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično 
dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju (edina 
naloga, ki jo plačuje država): strokovna nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika. Zagotavlja 
dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij.  
Knjižnico financira matična občina Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica), skupne stroške delovanja 
knjižnice pa si procentualno glede na število prebivalcev delijo občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, 
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Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (materialni stroški in stroški dela povezani z izborom, 
nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb 
knjižnice). 
Javni zavod ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo GK na Trgu Edvarda 
Kardelja 4, sedem podružnic ter bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic.  
Znesek vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 44 zaposlenih, 
materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med občinami. 

Povišanje proračunske postavke predlagamo zato, ker se ob pripravi proračuna za leto 2014 ni v celoti 
upošteval predlog Goriške knjižnice glede višine stroškov za delovanje javnega zavoda, tako da so bila v 
proračunu zagotovljena nižja sredstva od predlaganih. Poleg tega je bila po sprejemu proračuna sprejeta 
odločitev, da občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za plače v celoti in ne tudi iz lastnih sredstev kot v 
preteklih letih;  lastna sredstva javni zavod v celoti nameni za pokrivanje materialnih stroškov, nujno 
investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

07123 - Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Vrednost: 27.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževalna dela (košnja, čiščenje ipd) na grobiščih, spominskih parkih in 
spominskih obeležjih na območju MONG.  

V okviru proračunske postavke Vzdrževanje grobišč in spomenikov se v okviru    razpoložljivih sredstev 
izvajajo tudi večja vzdrževalna dela na spomenikih in spominskih    obeležjih. Poleg ostalih del sta bila v  
tem letu obnovljena tudi spomenika NOB v    Lokovcu in VDV brigadi na Banjšicah. Za kritje stroškov, ki 
presegajo razpoložljiva proračunska sredstva je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
Vrednost: 108.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tako kot v preteklih letih načrtujemo na podlagi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni 
občini Nova Gorica ter letnega programa športa sofinancirati delovanje profesionalnih trenerjev. Sredstva 
bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.  

Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi naknadne odobritve sredstev na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v letu 2014. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 
Vrednost: 318.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka ter 
letnega programa športa, ki so namenjena za sofinanciranje programov društev in klubov (pogodbeni trenerji, 
kategorizirani športniki, ekipni športi, najemnina športnih površin,..). Področja in višina sofinanciranja je 
vsako leto posebej določena z letnim programom športa. 

Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi naknadne odobritve sredstev na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v letu 2014. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10048 - Večje športne prireditve 
Vrednost: 38.635 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega 
odloka ter letnega programa športa. 

Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi naknadne odobritve sredstev na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v letu 2014. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10168 - Servisni objekt 
Vrednost: 38.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelala se je projektna dokumentacija PGD in PZI. Nadaljevanje oz. izvedba del je odvisna od pridobitve 
sredstev na razpisih, zato se izgradnja zamika v naslednja leta. Z rebalansom se tako znižujejo predvidena 
sredstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0117 - Servisni objekt 

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

18059002 - Programi za mladino 

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Vrednost: 150.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova Gorica. V okviru te 
proračunske postavke je določena višina potrebnih sredstev za materialne stroške in plače zaposlenih na 
podlagi plačnih razredov. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Zajeti so vsi odhodki iz naslova 
delovnega razmerja, ki jih sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča Mestni občini Nova Gorica. V 
letu 2014 se postavka povečuje zaradi 2 zaposlitev zaradi pripojitve hiše eksperimentov Mladinskemu centru 
ter s tem povezanih materialnih stroškov, kjer glavnino predstavlja najemnina prostora, ter zaposlitve za 
izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti. 
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Povišanje postavke je potrebno zaradi zagotavljanja potrebnih sredstev za osebne dohodke dveh zaposlenih v 
E-hiši. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

10074 - Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 
Vrednost: 294.301 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo 
razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah 
(v Šempetru pri Gorici, Ljubljani, Renčah, ).  
Dodatne ugodnosti (začasni izpisi, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,) veljajo za starše otrok, za katere je 
Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse 
finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka.  

Povišanje proračunske postavke je potrebno zaradi povečanih potreb za zagotavljanje potrebnih sredstev v ta 
namen. Občina je dolžna kriti te stroške na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo tudi za otroke, 
ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10075 - Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 
Vrednost: 3.730.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen zavod Vrtec Nova 
Gorica.  
V šolskem letu 2013/14 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.263 otrok, v 
71 oddelkih.  
V primerjavi s septembrom 2012, to pomeni povečanje za 2 oddelka oziroma za 6 otrok.  
Po podatkih vrtcev, so vsi vpisani otroci v mesecu septembru 2013 tudi dobili prosto mesto v vrtcu.  
Dva dodatna oddelka sta organizirana v Vrtcu Nova Gorica. S 01.09.2013 se je program predšolske vzgoje 
ponovno začel izvajati v obnovljeni enoti Julke Pavletič v Solkanu. 

Vsi vrtci poslujejo v dopoldanskem času, le v Vrtcu Nova Gorica je oblikovan popoldanski oddelek, ki 
posluje do 20.30 ure.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in 
sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca 
odredi staršem. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa. O tej pravici 
odločajo pristojni centri za socialno delo. 

Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo: 
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri 
uveljavljanju znižanega plačila vrtca,  
- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  
- začasni izpis. 
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V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se sofinancira program Cicibanovih uric za otroke od drugega leta 
dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v program vrtca. 

  
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in 
sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca 
odredi staršem. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa. O tej pravici 
odločajo pristojni centri za socialno delo. Po realizaciji postavke v obdobju januar - september 2014 bodo 
dejanski stroški nižji od predvidenih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10077 - Vrtec Šempas 
Vrednost: 68.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijo v predvideni fazni izvedbi (I. faza: novogradnja (dozidava) objekta s tremi oddelki in skupnim 
prostorom, II. faza: energetska sanacija obstoječega objekta, III. faza ureditev dostopa)  je bilo v 2014 
pridobljeno gradbeno dovoljenje.  Ker je razpisovalec - MGRT sredstev za "Razvoj regij" pogojeval možnost 
kandidiranja s pravnomočnim sklepom o izbiri izvajalca, MONG za investicijo "Vrtec Šempas" ni 
izpolnjevala razpisnih pogojev. Tako se začetek gradnje zamika v 2015. Sredstva se zaradi navedenega 
dejstva znižujejo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0121 - Vrtec Šempas 

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

10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 
Vrednost: 91.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 16 objektih, ki so v 
povprečju stari nad 30 let.  
Vseh šest vrtcev je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme v višini 
365.000,00 EUR, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v 
katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse 
objekte na področju predšolske vzgoje. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za 
sofinanciranje. 

Z rebalansom je potrebno zagotoviti sredstva za zamenjavo azbestnih sten v vrtcu Solkan, ki so bile 
zamenjane ob zamenjavi oken ter za nakup pomivalnega stroja v vrtcu Dornberk. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0122 - Inv. vzdr. in nakup opreme - vrtci 

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

10174 - Energetska sanacija vrtcev 
Vrednost: 3.412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zaradi spremembe dinamike investicije prenašajo v leto 2015.  
Investicija se nanaša na izvedbo energetske sanacije Centralnega vrtca z enoto Mojca in je sofinancirana s 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. 
Osnovni namen investicije je izboljšanje energetske učinkovitosti stavb Centralnega vrtca Nova Gorica in 
Vrtca Mojca, zaščita okolja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, povečanje rabe obnovljivih virov 
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energije s posodobitvijo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote, pridobivanje energije za pripravo tople 
vode s solarnimi sistemi, vzpostavitev sistema samodejnega zbiranja rabe energije ter realizacija možnih 
prihrankov pri izrabi energije. Z izvedbo operacije želi občina povečati energetsko varčnost stavb, vpeljati 
energetski monitoring in uvesti energetsko knjigovodstvo ter tudi povečati rabo obnovljivih virov energije. Z 
izvedbo operacije bo Mestna občina Nova Gorica sledila smernicam o učinkoviti rabi obnovljivih virov 
energije ter smernicam o energetski učinkovitosti stavb. Investicija bo izvedena v poletnih mesecih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0124 - Energetska sanacija vrtec 

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

10179 - Vrtec Grgar 
Vrednost: 77.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Proračunska sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del je pogojena z zagotovitvijo finančnih sredstev - predvidoma 
2015. 

Sredstva se s predlaganim rebalansom povišajo za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije (IDP in 
PGD) z namenom pridobitve GD. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0156 - Vrtec Grgar 

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

10082 - Dejavnost osnovnih šol 
Vrednost: 610.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2013/14 vključeno 2.493  
učencev. 

V vse osnovne šole je vključenih 2.493 učencev, v 126 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom se 
število povečalo za 1 oddelek oziroma za 50 učencev.  
Povečanje števila oddelkov je opazno na OŠ Dornberk.  
Pri OŠ Kozara Nova Gorica so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki posebnega programa in 
mobilna služba. 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občino. 
Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na podlagi 
sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa.  
Mestna občina Nova Gorica financira: 
- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na osnovi števila 
oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica se dodatno zagotovi 
27.690,00 EUR, zaradi nadstandardnih površin športne dvorane; 
- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in normativi. 
Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 17,07 delavcev, za katere je potrebno mesečno zagotoviti 
32.893,06 EUR oziroma 394.716,72 EUR letno.  
Zaposleni predstavljajo:  
- drugi strokovni delavec v 1. razredu (6,6 delavk), ki se financira na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica št. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003,  
- svetovalni delavec (3,4), kuhar (3,0) in drugi delavci (4,07), ki se financira na osnovi sklepa župana Mestne 
občine Nova Gorica št. 602-13/2012-20 z dne 19.11.2012. 
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Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za financiranje deleža materialnih stroškov vezanih na 
uporabo prostora in opreme v osnovnih šolah in za financiranje dodatnega programa, ki vključuje 
zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in normativi. Po realizaciji postavke v obdobju januar - 
september 2014 bodo dejanski stroški nižji od predvidenih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 
Vrednost: 306.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka. Na 
območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so 
v povprečju stari nad 30 let.  
Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme v 
višini 395.000,00 EUR, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko 
vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si 
je ogledala vse objekte na področju šolstva. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za 
sofinanciranje. 

Z rebalansom je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo požara v OŠ Šempas, izvedbo 2. faze sanacije 
elektroinstalacij in predelavo tribun na OŠ M. Štrukelj Nova Gorica, nakup pohištva na POŠ Trnovo, nakup 
plinskega štedilnika na OŠ Dornberk. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0126 - Inv. vzdrž. in nakup opreme OŠ 

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

10153 - Telovadnica Dornberk 
Vrednost: 233.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za 
izvedbo investicije. V letu 2014 bodo izvedena pripravljalna dela na  lokaciji - gradbišču in sicer  na podlagi 
naročila NMV1302/2014  za gradnjo telovadnice pri OŠ Dornberk - začetna dela. Obseg del zajema izvedbo 
zunanjih podpornih zidov in stopnišč z ureditvijo zunanjih površin ter podzemne komunalne infrastrukture in 
priključkov. Predviden zaključek začetnih del je 11/2014. V nadaljevanju - 2015/16  je predvidena izgradnja 
objekta.  Zaradi delne izvedbe  - v 2014 pripravljalna dela - se sredstva na postavki ustrezno znižajo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk 

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

19039002 - Glasbeno šolstvo 

10090 - Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 
Vrednost: 28.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri Gorici.  
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic, Glasbeni šoli Nova Gorica zagotavljamo 
sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na 
delo), ki jih določa zakonodaja. Pogodbene obveznosti so nižje od predvidenih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

10098 - Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 
Vrednost: 24.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo šest občin ustanoviteljic in Ljudska univerza Nova Gorica 
zagotavljamo sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica, projekta "Center za vseživljenjsko 
izobraževanje" in projekta "Most med temo in svetlobo".  
Pogodbene obveznosti so nižje od predvidenih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC 
Vrednost: 680.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. V letošnjem letu je Mestna občina Nova Gorica vodenje investicije prevzela od 
ministrstva. V letu 2014 je predviden razpis za izbor izvajalca del ter začetek in dokončanje del. 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi spremembe pri dinamiki izvajanja plačil s strani države. 
Neporabljena sredstva v letu 2014 se prenašajo v leto 2015. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC 

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

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 
Vrednost: 467.515 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prvi intervenciji za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter ukrepom, nujno 
potrebnih za preprečitev nevarnosti za življenje in varnost ljudi in premoženja. 
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S prvim rebalansom se sredstva povečujejo za 100.000 € zaradi odprave posledic naravne nesreče z žledom v 
začetku letošnjega leta. 

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva dodatno povečujejo za 150.730 € glede na veljavni plan, zaradi 
velikega števila intervencij na terenu v zadnjem obdobju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sklep župana, Zakon o javnem naročanju, pogodbe o stalni pripravljenosti. 

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda 

Vrednost: 217.974 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

13003 - Posebni material in storitve 
Vrednost: 8.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v pretežni meri namenjena za nakup delovnih oblek za redarje. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi dodatnih nepredvidenih stroškov, ki ob sprejemanju proračuna niso 
bili predvideni. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

13008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Vrednost: 8.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za električno energijo, vodo, ogrevanje, odvoz smeti, poštne in 
telefonske storitve, ki bodo nastali zaradi delovanja skupne medobčinske uprave. 

Z rebalansom se predvidena sredstva znižujejo, ker ocenjujemo, da do konca leta ne bodo porabljena v celoti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

21 - KS BANJŠICE 
Vrednost: 25.972 € 



 

Stran 42 od 82 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

21102 - Delovanje KS 
Vrednost: 11.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se postavka poveča za 2.028 € 
iz naslova neporabljenih sredstev iz leta 2013. 

Z drugim rebalansom se predvidena sredstva na postavki povečujejo zaradi višjih potreb do konca 
proračunskega leta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

28 - KS KROMBERK - LOKE 
Vrednost: 266.022 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

28107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 225.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju  II. faze obnove kulturnega doma, vključujoč  notranjo opremo.  

Z drugim rebalansom se dodajajo sredstva za dokončanje investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0160 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

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

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

37 - KS SOLKAN 
Vrednost: 198.348 € 



 

Stran 43 od 82 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

37101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 58.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju objekta pokritega kotalkališča na karavli z izgradnjo pokritih prostorov 
na zahodnem delu objekta. Z rebalansom se postavka poviša za 30.000 € za namen ureditve muzeja 1. 
Svetovne vojne in muzeja mizarstva v Solkanu,  v stavbi krajevne skupnosti na Soški cesti 31.  

Z drugim rebalansom se sredstva dodatno povečujejo za 8.000 €, za dokončanje omenjene investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

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

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

39 - KS TRNOVO 
Vrednost: 57.706 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

39101 - Delovanje KS 
Vrednost: 18.372 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se za delovanje doda še 221 € 
iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Z drugim rebalansom se predvidena sredstva na postavki povečujejo zaradi višjih potreb do konca 
proračunskega leta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

39108 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. 

Ker predvidena sredstva do konca leta ne bodo porabljena, se postavka znižuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

12 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 600.000 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

11022 - Odplačilo bančnih kreditov 
Vrednost: 600.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški servisiranja se nanašajo na najeta dolgoročna kredita, kot izhaja iz kreditne pogodbe in 
amortizacijskega načrta ter na sredstva za kredit, ki je predviden v letu 2014. 

Z rebalansom se predvidena zadolžitev znižuje posledično pa tudi obveznosti za odplačilo najetih kreditov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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3. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

 

12 - OBČINSKA UPRAVA 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

OB084-13-0002 - Priprava projektov 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za konkretizacijo projektnih predlogov in projektnih nalog priprava celovite projektne 
dokumentacije, projektno-tehnične dokumentacije ter investicijske dokumentacije z namenom pravočasne 
priprave projektov za izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov. 

Stanje projekta 
Skozi postavko se financira dokumentacija za investicije, s katerimi bo MONG kandidirala na pridobitev 
državnih in evropskih sredstev.  

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB084-13-0003 - Nakup računalnikov 
Namen in cilj 
Nemoteno delovanje računalniške strojne opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v 
primeru napak. 

Stanje projekta 
Prizadevamo si, da delovne postaje, ki jih uporabljajo javni uslužbenci občinske uprave na svojih delovnih 
mestih, v celoti obnovimo na 4 ali vsaj na 5 let, ostalo strojno opremo pa takrat, ko je iztrošena oziroma se 
pokaže kot zastarela in ne več dovolj funkcionalna.  

04029002 - Elektronske storitve 

OB084-13-0004 - Nakup programske opreme 
Namen in cilj 
Nemoteno delovanje programske opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru 
napak 

Stanje projekta 
Nabavlja se programska oprema, ki je nujno potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0005 - Investicijsko vzdrževanje in obnove posl. prost. 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem. 

Stanje projekta 
Na postavki zagotavljajo stroški za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti in investicije v 
omenjene poslovne prostore. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

OB084-13-0007 - Nakup pohištva in druge opreme 
Namen in cilj 
Potrebna nabava pohištva za in nemoteno delovanje občinske uprave . 

Stanje projekta 
Postavka zajema nujno potrebne nakupe pohištva in druge opreme.  

OB084-13-0008 - Inv. vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Namen in cilj 
Gospodarno upravljanje upravne stavbe 

Stanje projekta 
Postavka zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne prostore. 

OB084-13-0139 - Streha in okna upravna stavba 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem. 

Stanje projekta 
V zadnji letih se vse pogosteje srečujemo s problemom zamakanja strehe na občinski stavbi, ki ga rešujemo s 
posamičnimi intervencijami. Na vsak način je streha potrebna temeljite obnove, kjer bi zamenjali kritino in 
po potrebi sanirali ostrešje. Mestna hiša je pomemben objekt arhitekturne dediščine mesta, ki ga nameravamo 
z odlokom zaščititi, zato je prenova strehe poseg, ki ga je potrebno pazljivo preučiti, saj bo posegel v podobo 
hiše, obenem pa omogoča tudi nekatere notranje prilagoditvene posege, ki bi lahko bistveno povečali 
uporabno površino hiše in tako pripomogli k njeni racionalni izrabi. Pripravljen je načrt zamenjave oken in 
drugih zasteklitev na Mestni hiši ter obnovo strešne kritine. 

V letošnjem letu je bilo izvedeno javno naročilo za obnovo celotne zelo dotrajane strehe, na katerega se ni 
prijavil noben izvajalec. Investicijo bomo umestili v proračun za leto 2015 in poskusili poiskati ustrezne 
izvajalce z javnim naročilom. 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB084-13-0009 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Namen in cilj 
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem hitre in učinkovite intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ter 
doseganje optimalne operativne pripravljenosti sil in sredstev civilne zaščite pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje objektov in opreme, ki jih uporablja CZ. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB084-13-0010 - Zagotavljanje in vzd. objektov in opreme 
Namen in cilj 
Zagotoviti učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe 
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Stanje projekta 
Na postavki se financira sredstva namenjena za vzdrževanje objektov in opreme javne gasilske službe, s 
ciljem izpopolnitve splošne opremljenosti javne službe. 

OB084-13-0011 - Sredstva iz požarnega sklada 
Namen in cilj 
Predstavlja transfer namenskih sredstev požarnega sklada, ki so namenjena nabavi opreme izvajalcev javne 
gasilske službe. Delitev opravi Odbor Mestnega sveta za razdelitev sredstev požarnega sklada na podlagi 
vnaprej sprejetih merilih in skladno s trenutnimi potrebami. 

Stanje projekta 
Sredstva se delijo v skladu z razpoložljivimi sredstvi in trenutnimi potrebami. 

OB084-13-0140 - Novogradnja gasilskega doma 
Namen in cilj 
Zagotoviti učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe in nuditi tako Javnemu zavodu kakor 
PGD-ju potrebne prostorske pogoje za kvalitetno opravljanje javne gasilske službe. 

Stanje projekta 
Javni zavod - GE Nova Gorica je edini JZ, ki nima lastnih prostorov in na podlagi pogodbe o uporabi 
uporablja prostore PGD Nova Gorica. Ne glede na zgledno sobivanje so prostori premajhni in neustrezni za 
obe enoti. Na neustreznost nas že dalj časa opozarjajo tudi inšpektorske službe. V zadnji odločbi, ki smo jo 
prejeli dne 25.10.2011 inšpektor ugotavlja, da zgradba ne ustreza ne številu gasilcev ne obsegu opreme, saj je 
bila zgrajena za potrebe prostovoljcev in ne še za dodatnih poklicnih gasilcev. Ti so zaradi števila in značaja 
nalog (tehnične intervencije) v nemogočem položaju. Selitev garderobe na hodnik se pozna tako na 
funkcionalnosti, kot tudi v neprimernih križanjih poti v smislu higienskih pogojev. Enako velja tudi za 
kvalitetne pomožne prostore za hranjenje in vzdrževanje osebne, zaščitne in ostale opreme. V letu 2013 je 
bila pripravljena analiza pregleda primernih lokacij, pripravljena programska zasnova in lokacijska prevera 
za izbrano lokacijo.  

OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva 
Namen in cilj 
Zagotoviti učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe 

Stanje projekta 
Načrtuje se zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu. Obstoječe vozilo je letnik 2001 in zanj je 
predvidena življenjska doba 15 let. Nabava je skladna s sklepom Poveljstva JGS Nova Gorica št. 3/16-08 z 
dne 26.9.2008. Vozilo je prvo napadalno vozilo in kot tako najbolj obremenjeno, tako da je zamenjava nujna. 
Z njim se zagotavlja osnovno operativno pripravljenosti poklicne gasilske enote.  

 

OB084-13-0180 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena nakupu vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Čepovan, ki ga delno sofinancira 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Stanje projekta 

 Postavka je realizirana.11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 
živilstvu 

OB084-13-0012 - Spodbude za urejanje zemljišč, posp., razvoj kmet. 
Namen in cilj 
Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. 



 

Stran 4 od 82 

Stanje projekta 
Spodbude za urejanje zemljišča, pospeševanje in razvoj kmetijstva v obliki državnih pomoči spodbujajo 
investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Odloka o dodeljevanju 
finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v mestni občini Nova Gorica. Višji 
delež pomoči v okviru razpoložljivih sredstev bodo prejele čiste kmetije in kmetijska gospodarstva na 
območjih z omejenimi dejavniki. Prioriteta ukrepov je določena z javnim razpisom. 

Cilji spodbud so: izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; povečati učinkovitost in 
konkurenčnost; zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. Spodbude po skupinskih izjemah so namenjena so za naslednje 
ukrepe: kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
zavarovalne premije arondacije kakovostne kmetijske proizvode tehnične podpore. Spodbude po pravilu de 
minimis pa so namenjene sofinanciranju naslednjih ukrepov: dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih trženju kmetijskih proizvodov in storitev 
pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB084-13-0013 - Cilj 3 - livingfountains 
Namen in cilj 
Povečati prepoznavnost našega podeželja tudi z ureditvijo zgodovinske kulturne dediščine, ustvariti pogoje, 
ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, naravne ter kulturne 
dediščine ter biotske pestrosti. 

Stanje projekta 
Investicija poteka skladno z projektom sofinanciranem v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB084-13-0015 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Namen in cilj 
Reševanje prostorskih problemov. 

Stanje projekta 
Na območju Mestne občine Nova Gorica imamo še 24 vinogradniških in sadjarskih kompleksov, na katerih 
so bile v 80-ih letih izvedene nedokončane komasacije. Sredstva so namenjena izvedbi nedokončanih 
komasacij na 4 vinogradniških kompleksih v skladu z odločbo o pridobitvi sredstev in terminskim planom 
prijavljene investicije.  

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se dela nekoliko zavlekla in bomo z investicijo zaključili v marcu 
2015, kar je tudi v skladu s prejeto odločbo. Za vrednost del, prenesenih  v leto 2015 se zniža potrebna višina 
sredstev za leto 2014. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB084-13-0035 - Sof. vzdrževalnih del na gozdnih cestah 
Namen in cilj 
Razvoj raznolikih dejavnosti -temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju 

Stanje projekta 
Sofinancira se vzdrževanje gozdnih cest ter ostale gozdne infrastrukture, ki je v lasti Mestne občine Nova 
Gorica. Investicija je sofinancirana s strani države. 
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12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

OB084-13-0016 - Energetski koncept 
Namen in cilj 
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, Povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih 
omrežij, ekonomičnost. 

Stanje projekta 
Iz postavke se financirajo naloge energetskega managerja ( izdelava letnih poročil, informiranje in 
ozaveščanje občanov, pomoč pri razpisih, uvajanje energetskega knjigovodstva) ter priprava in izvedba 
ostalih projektov iz področja energetike kot je npr. projektna dokumentacija za energetsko sanacijo javne 
razsvetljave, energetski pregledi, izdelava energetskih izkaznic. 

OB084-13-0017 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Namen in cilj 
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih 
omrežij, ekonomičnost. 

Stanje projekta 
Iz postavke se financira rekonstrukcije in obnove vročevodnega sistema, optimizacija vročevodnega razvoda, 
zamenjave in vgradnje toplotnih izmenjevalcev. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB084-13-0018 - Nujne in nepredvidene sanacije 
Namen in cilj 
Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, obnovo prometnih površin in brežin in ureditev 
signalizacije ter odstranitev vseh nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena sanaciji nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni 
infrastrukturi. Te investicije so običajno nadaljevanje del, ki so se predhodno začasno izvedla za zagotovitev 
osnovne varnosti v prometu. Pretežen del sredstev pa gre za ureditev cestnih podpornih konstrukcij pri 
sanaciji usadov, popravilo dotrajanih podpornih zidov, mostov, sanacijo brežin, propustov in za namestitev 
nujnih varnostnih ograj.  

OB084-13-0019 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Namen in cilj 
Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, obnovo prometnih površin odstranitev vseh 
nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za sanacijo posameznih delov pločnikov in ostalih odprtih pohodnih javnih površin, 
za ureditev odvodnje, in sanacijo posedkov vozišč ter za manjše asfaltne prevleke vozišč ipd. Z navedenim se 
doseže osnovno prometno varnost hkrati pa se prepreči nadaljnje propadanje prometnih površin.  

OB084-13-0020 - Ščedenska cesta 
Namen in cilj 
Varnost v cestnem prometu 

Stanje projekta 
Z izgradnjo obvoznice Solkan, se je še povečal promet po lokalni cesti, ki povezuje Kromberk s Solkanom. V 
občinski prostorski načrt je zato vključen podaljšek Lavričeve ulice, ki bo prevzel vlogo dela Ščedenske ceste 
od obvoznice do Solkana (Žabji kraj). Drugi krak Ščedenske ceste od obvoznice do Kekčeve poti pa je 
predviden za rekonstrukcijo razširitev ceste in ureditev pločnika ter morebitna umestitev kolesarske poti. V 
letu 2012 je bil naročena idejna zasnova. Na podlagi osnutka IDZ se je v letu 2013 opredelilo in v IDZ 
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obdelalo dve varianti. V letu 2014 se preverja stanje v povezavi z lastništvi zemljišč potrebnih za nadalnje 
projektiranje investicije.  

OB084-13-0021 - Prvomajska ulica 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
MONG je v letu 2008 s partnerjema Immorent d.o.o. in Primorjem d.d. podpisala pogodbo o medsebojnih 
obveznostih in opremljanju, ki je med drugim vključevala tudi rekonstrukcijo Prvomajske ulice in sicer na 
odseku od Bidovčeve ulice do vključno križišča pri Gostolu. Zaradi spremenjenega prometnega profila 
rekonstruirane ceste, je smiselno, da se ulica uredi na celotni trasi (manjkajoča severni in južni krak). 
Aktivnosti na pripravi in izvajanju investicije v ureditev severnega in južnega kraka bodo stekla po ureditvi 
partnerskih razmerij.  

OB084-13-0022 - Avtobusna postajališča- ob občinskih cestah 
Namen in cilj 
Zagotavlja se varnost uporabnikom javnega prometa. Z rebalansom smo za naslednja leta iz NRP izločili tiste 
projekte, ki niso prioritetni za občino in za katere še niso natančno opredeljene naloge in osnove financiranja. 

Stanje projekta 
Urejanje najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih postajališčih v skladu s 
Pravilnikom o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Ul. RS št. 
17/82). 

OB084-13-0024 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je izgradnja prometne 
infrastrukture pločnikov za zagotavljanje varnosti pešcev. 

Stanje projekta 
V letu 2011 je MONG podpisala dvoletno pogodbo za ureditev IV. faze pločnika ob Ul. V. Vodopivca v 
Kromberku (od priključka za grad Kromberk do avtobusnega postajališča ob novem stanovanjskem naselju). 
V letu 2012 se je finančno pokrila investicija izgradnje četrte faze pločnika (objekt je zgrajen, potrebna je še 
nova izmera objekta). V letu 2014 se preverja stanje glede potrebnih zemljišč za nadaljnje projektiranje. 

OB084-13-0025 - Cesta Dornberk - Oševljek 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za vse udeležence. Zagotavlja se sodobna, varna 
in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
Izdelana je PZI dokumentacija za celotno traso razdeljeno v 8 pododsekov. Sklenjena in realizirana je 
pogodba za izvedbo 1. faze (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino Renče-Vogrsko) ter ureditev 
parkirišča. Izvedba 2. faze se zaključi v letu 2014 (dvoletna pogodba). V nadaljevanju sledi 6 faz. 

OB084-13-0026 - Rekonstrukcije in sanacije 
Namen in cilj 
Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, obnovo prometnih površin odstranitev vseh 
nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost. 

Stanje projekta 
V okviru razpoložljivih sredstev te proračunske postavke bodo izvedene sanacije krajših odsekov lokalnih 
cest in javnih poti z asfaltno prevleko v dolžini do 150m To je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da 
klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo s tem pa se 
prepreči tudi nadaljnje propadanje cest.(Primer: LC NG-Kekec, LC NG - Rožna Dolina LC Lokovec, LC 
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Trnovo-Rijavci, LC Preserje-meja občina Ajdovščina, LC Čepovan -Lokovec ipd.) Izvedenih bo tudi nekaj 
elementov odvodnje in manjših širitev za izboljšanje prometne varnosti. 

OB084-13-0027 - Podaljšek Lavričeve ulice 
Namen in cilj 
Namen projekta je realizacija dela zasnove sodobnega, varnega in povezanega cestnega omrežja v okviru 
mreže občinskih cest. Cilj projekta je priprava projektne dokumentacije in izvedba načrtovanega odseka. 

Stanje projekta 
Podaljšek Lavričeve ulice je potreben zaradi prometnega dostopa do bodočih pozidav v okviru OPPN Ob 
gasilskem domu in OPPN Ob sodišču. Ulica pomeni povezavo severnega dela mesta s solkansko obvoznico 
oziroma novo vpadnico v mesto. Omogoča tudi navezavo na Kidričevo ulico ob možnosti njenega 
podaljšanja. Cestno telo bo namenjeno tudi vgradnji celotne komunalne infrastrukture za obe pozidavi obeh 
OPPN (Ob gasilskem domu in Ob sodišču).  

OB084-13-0028 - Vodovodna cesta 
Namen in cilj 
Namen projekta je realizacija dela zasnove sodobnega, varnega in povezanega cestnega omrežja v okviru 
mreže občinskih cest. Cilj projekta je priprava projektne dokumentacije in izvedba načrtovanega odseka. 

Stanje projekta 
V letu 2014 se izvajajo aktivnosti v zvezi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja za II. fazo Vodovodne ceste, 
ki obsega izgradnjo novega odseka Vodovodne ceste od nakupovalnega centra Qulandija do križišča pri 
Komunali (križišče je samostojen projekt) vključno z meteorno kanalizacijo, vodovodom, plinom in javno 
razsvetljavo. Sama izgradnja II. Faze je tesno vezana na izgradnjo križišča pri Komunali. Ker je prometni 
profil Vodovodne ceste je tak, da brez rekonstrukcije križišča začasne ali končne, Vodovodne ceste ne bo 
mogoče navezati. Je nujno potrebno istočasna izgradnja III. faze od križišča Komunala do križišča z 
Industrijsko cesto (vstop v območje bivšega kompleksa Meblo). Projekt je v fazi dogovarjanja zemljiških 
zadev. Zaključuje se priprava PZI dokumentacije za ureditev južnega kraka.  

OB084-13-0029 - Magistrala 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
Osrednji del poteka Magistrale in njenega neposrednega parternega okoliškega prostora, na potezi od 
krožišča pri nebotičniku do hotelskega in igralniškega kompleksa Perla, je potrebno temeljito prenoviti in 
celovito urediti tako, da bo osrednji odprti mestni prostor za občane privlačen, v največji meri uporaben ter 
za pešca in kolesarja varen prostor srečevanja in zadrževanja v dnevnem in nočnem času. V začetku leta 2014 
se je zaključila prenova "trga Vrtnica". 

OB084-13-0030 - Cilj 3 - CroCTaL 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje sodobne in varne mreže lokalnih cest ter vzpostavljanje krožnih povezav, ki 
so lahko del tematskih turističnih poti. Cilj je izboljšava čezmejnih kolesarskih cestnih povezav (izdelava 
mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju) ter povezava mest in podeželja, omejitev motornega prometa 
in onesnaževanja. 

Stanje projekta 
Ureditev kolesarske povezave med Erjavčevo ulico (Nova Gorica) in obračališčem avtobusov (Solkan) - 
Čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, EU sklad za regionalni razvoj. Izvedena je večina 
gradbenih del na delu trase Erjavčeva-Ulica Gradnikove brigade.  

OB084-13-0031 - Krožna cesta Vitovlje 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje sodobne in varne mreže lokalnih cest ter vzpostavljanje krožnih povezav, ki 
so lahko del tematskih turističnih poti. Cilj projekta je postopna ureditev lokalne ceste. 
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Stanje projekta 
Predvidena je priprava postopne ureditve krožne lokalne ceste Vitovlje. V letu 2014 so bile izvedene 
geološke raziskave na dveh kritičnih lokacijah in pripravljen PZI na enem izmed odsekov. V letu 2015 se 
predvideva začetek izvedbe in sicer sanacija kritičnih odsekov oziroma točk. 

OB084-13-0034 - Reg. omrežje kolesarskih povezav S. Primorske 
Namen in cilj 
Namen projekta je zasnova povezanega in celostnega regionalnega omrežja z navezavo na sosednje regije in 
Italijo, ki bo kolesarjem zagotavljalo varnost v prometu. V okviru projekta bo izdelana skupna strokovna 
podlaga, usklajena z Direkcijo RS za ceste, ki bo opredelila regionalne kolesarske povezave, določila 
prioritete in podala oceno vrednosti za izvedbo posameznih odsekov. Poleg tega bo pripravljen predlog 
enotnega označevanja kolesarskih povezav v regiji ter pripravljen izvedbeni predlog in izvedba ureditve ene 
lokacije v vsaki subregiji počivališča oziroma izhodišča na izbrani kolesarski poti. 

Stanje projekta 
Občine so se pri pripravi Izvedbenega načrta RRP dogovorile o skupnem regijskem projektu v okviru 
katerega bo v sodelovanju z DRSC izdelana strokovna podlaga za določitev tras daljinskih kolesarskih 
povezav, izdelavo projektne dokumentacije za določene odseke ter izvedba pilotnih investicij ureditve 
izhodišča/počivališča v regiji (4 lokacije). Projekt je sofinanciran v višini 85 % iz EU sredstev ESRR. 

OB084-13-0055 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 
Namen in cilj 
Sodobna, varna mreža cest. 

Stanje projekta 
Sanira se nepredvidene situacije. 

OB084-13-0145 - Izgradnja kolesarskih stez 
Namen in cilj 
Zagotavlja se varnost kolesarjev in drugih udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 
V obdobju 2014-2016 nadaljevanje izgradnje kolesarske mreže.  

OB084-13-0146 - Zahodna vpadnica 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
Izdelana je Predštudija upravičenosti izgradnje zahodne nadomestne vpadnice. Pripravljena je projektna 
naloga za izdelavo idejnega načrta ceste in spremljajočih objektov, ki bo podlaga za pripravo OPPN. V 
dogovoru in sodelovanju z DRSC pripravljamo dokumentacijo za izgradnjo zahodne vpadnice v mesto, ki bo 
služila predvsem za razbremenjevanje državne ceste. V pripravi je projektna naloga za izdelavo idejne 
tehnične dokumentacije za potrebne posege, ki bo osnova za pripravo OPPN. Projektna naloga bo natančno 
določila obseg in dinamiko poteka nadaljnjih korakov.  

OB084-13-0147 - Krožišče ul. B. Hvalič - Ul. V. Vodopivca 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
V naslednjih letih je predvidena gradnja rondojskega križišča v skladu z izvedbeno dokumentacijo, ki je že 
izdelana 
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OB084-13-0148 - Rekonstrukcija LC Grgar - Banjšice 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
V letu 2016 in 2017 so predvidena sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije LC Grgar- Banjšice v naselju 
Grgar in za nujne sanacije na posameznih krajših odsekih ceste. 

OB084-13-0149 - Asfaltacija LC Sv.Gora - Grgar, obv. Slatna- Grgar 
Namen in cilj 
Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
Rekonstrukcija ceste Sv. Gora - Preški Vrh - Grgar se je izvajala v letih 2006, 2007, 2008 in 2009. Izvedene 
so bile širitve ceste in delno odvodnjavanje. Cesta je ostala v makadamski izvedbi. V letu 2015 in 2016 so 
predvidena sredstva za nadaljevanje investicije; delno za asfaltacijo zg. navedene ceste, delno pa za ureditev 
obvozne ceste predvsem za omogočanje avtobusnega prevoza s priključkom nove ceste na LC Grgar - 
Banjšice pri pokopališču v Grgarju. Za navedena dela je izdelana projektna dokumentacija PZI. Pri tej 
investiciji se pričakuje tudi finančna sredstva skladov EU. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB084-13-0036 - Prometna ureditev, signalizacija, 
Namen in cilj 
Varnost uporabnikov v cestnem prometu. 

Stanje projekta 
V okviru proračunske postavke se izvedejo posamezna dela s katerimi se umiri promet: postavitev grbin, 
postavitev prometnih znakov, zamenjava dotrajane prometne signalizacije, postavitev cestnih ogledal, 
odstranjevanje arhitekturnih ovir. S temi posegi bomo poskrbeli za večjo varnost vseh udeležencev v 
prometu. Dodatno bomo v uredili turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu ter prilagodili parterno 
ureditev ulice Gradnikove brigade za varno gibanje slepih in slabovidnih. Dokončna izvedba krožišča 
Gradnikove brigade - Lavričeva. Izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da tudi usklajujemo predloge in 
potrebe posameznih KS v MO Nova Gorica 

OB084-13-0037 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo 
Namen in cilj 
Varnost uporabnikov v cestnem prometu. 

Stanje projekta 
Dodatno bomo osvetljevali najbolj izpostavljene in nevarne prehode za pešce na mestnem območju. Prednost 
ureditve bodo imeli neurejeni in neosvetljeni prehodi za pešce pri šolah in vrtcih ter najbolj obremenjeni 
prehodi za pešce. Pripravljen je že projekt ureditve najbolj nevarnega prehoda pri Perli na Kidričevi ulici, ki 
je že v izvajanju.  

OB084-13-0038 - Mirujoči promet 
Namen in cilj 
Povečanje števila ustreznih parkirnih mest. 

Stanje projekta 
V okviru predvidenih sredstev bodo izvedene rekonstrukcije in sanacije dotrajanih mestnih javnih parkirišč 
ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo novih javnih parkirišč. Prednostno načrtujemo izgradnjo 
parkirišča za vzletno mesto jadralnih padalcev.  
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OB084-13-0039 - Ureditev mestnega središče Nove Gorice 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje urejenega, varnega in privlačnega regionalnega središča. Cilj projekta je 
ureditev cca 5.500 m2 mestnih, zunanjih površin. 

Stanje projekta 
Postavka je smiselno združila postavki Ureditev Bevkovega trga in Ureditev širše okolice spomenika 
Edvarda Rusijana. Operacija predvideva obnovo in ureditev mestnega središča Nove Gorice ter s tem 
revitalizacijo mestnega središča Nove Gorice. Mestnemu središču Nova Gorica se želi vrniti njegovo 
pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega središča v mestni prostor, ki bo 
žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in ustvariti urejen skupni življenjski 
prostor namenjen srečevanju in druženju. Za investicijo so odobrena sredstva EU Razvoj regij. Z rebalansom 
se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 4.424 EUR s čimer se investicija finančno zaključuje. Konec 
septembra 2014 je oddan končni zahtevek na MGRT za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni 
razvoj v skupni višini 1.072.069 EUR. 

 

 

OB084-13-0158 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje urejene in varne infrastrukture na območju mestnega središča Nove Gorice. 
Cilj projekta je obnova komunalne infrastrukture na območju urejanja središča ter ureditev določenih 
objektov na območju investicije. 

Stanje projekta 
Za izvedbo projekta je izdelana ustrezna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter 
podpisana pogodba z izvajalcem. Osnovni posegi v okviru investicije se nanašajo na obnovo dotrajane 
podzemne komunalne infrastrukture. Investicija bo zaradi racionalnosti in enovitosti posegov izvedena 
istočasno z investicijskim projektom "Ureditev mestnega središča Nove Gorice" (v okviru projekta OB084-
13-0039) , ki je sofinanciran s strani ESRR. V okviru te postavke je predvidena predvsem ureditev podzemne 
komunalne infrastrukture, ki ni predmet sofinanciranja. Dolgoročno gledano v izogib novim, kasnejšim 
posegom zaradi ureditve dotrajane in uničene podzemne komunalne infrastrukture v samem centru mesta so 
se strokovne službe MONG odločile za vzporedno izvedbo obeh operacij v okviru celovite prenove mestnega 
središča Nove Gorice. Neracionalna, negospodarna in stroškovno neučinkovita bi bila kasnejša ureditev 
podzemne komunalne infrastrukture, saj bi zahtevalo ponovne prekope na območju na novo urejenih 
zunanjih površin v samem centru mesta. 

Z rebalansom se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 8.352 EUR s čimer se investicija finančno zaključuje. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB084-13-0041 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Namen in cilj 
Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Stanje projekta 
Skozi postavko se financira nujna vzdrževalna dela. 

OB084-13-0151 - Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 
Namen in cilj 
Prihranek pri porabi energije za javno razsvetljavo in izgradnja javne razsvetljave v skladu z evropskimi 
direktivami. 
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Stanje projekta 
V pripravi je ponoven razpis za podelitev koncesije in prijavo na razpise, ki zagotavljajo sofinanciranje 
investicije v energetsko prenovo javne razsvetljave. Z rebalansom se zagotovi sredstva potrebna za nadzor 
sanacije javne razsvetljave, samo investicijo pa bo izbrani koncesionar izvedel v celoti na svoj račun, 
posledično tudi ne bo toka denarja med koncesionarjem in mestno občino.  

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB084-13-0045 - Pločnik Dornberk - Draga 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev. Cilj 
projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti. 

Stanje projekta 
Izvedena bo izgradnja pločnikov in javna razsvetljava na odseku od križišča za Gradišče nad Prvačino do 
križišča za Zalošče. Investicija je dvoletna. 

OB084-13-0046 - Pločnik Šempas 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je sočasno ob sanaciji mostu 
(nosilec Direkcija RS za ceste) izvesti pločnik za pešce v dolžini 40 m. 

Stanje projekta 
Za izvedbo osnoven investicije sanacije mostu ima Direkcija RS za ceste že podpisano pogodbo za izvedbo, 
vendar se dela še niso začela (zagotavljanje sredstev v proračunu države in urejanje odnosa z lastnikom 
zemljišča ob cesti).  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB084-13-0047 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Namen in cilj 
Spodbujanje razvoja podjetništva in sicer razvoj novih proizvodov in storitev ter promocija podjetnikov na 
sejmih doma in v tujini. 

Stanje projekta 
V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva, Mestna občina Nova Gorica 
na podlagi javnih razpisov subvencionira začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj 
nakup strojev in opreme, sofinancira upravičene stroške za pridobitev patenta, stroške za zaščito blagovne 
znamke in stroške za raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov. Poleg tega sofinancira 
še priprave projektov povezovanja podjetij in stroške prijav podjetij na mednarodne razpise. Komisija za 
pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila 
katere ukrepe bo subvencionirala v naslednjih letih.. 

OB084-13-0048 - Preureditev poslovnega objekta Zeliščni center 
Namen in cilj 
Izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in zaposlitvenih možnosti; 
podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 
povečati prepoznavnost našega podeželja; ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in 
tradicionalne kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

Stanje projekta 
Obstoječi objekt ima urejeno fasado, večji del pritličja in okolico, nedokončano pa je celotno prvo 
nadstropje. Pred koncem leta 2013 bo urejen večji del prvega nadstropja, v začetku leta 2014 pa nameravamo 
izvesti tehnični prevzem in pridobiti uporabno dovoljenje. Sredstva so predvidena za plačilo morebitnih taks 
ter odpravi morebitnih manjših pomanjkljivosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. S pridobitvijo 
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uporabnega dovoljenja se bodo lahko vselili člani konzorcija, ki je bil izbran na javnem pozivu za izbor 
programa Zeliščnega centra. Stavba, v kateri deluje Zeliščni center, je v lasti Mestne občine Nova Gorica. 

OB084-13-0049 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Namen in cilj 
Namen projekta je izgradnja ali posodobitev medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki bodo izboljšali 
kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, 
brezposelne, občane in drugo zainteresirano javnost. Ti centri ustvarjajo tudi pogoje za zaposlitve 
strokovnjakov različnih profilov v podjetjih lokalnega okolja in omogočajo izvajanje skupnih razvojnih 
projektov, pri katerih sodelujejo podjetja in izobraževalna sfera. Z izgradnjo sodobno opremljenega MIC-a bi 
celotna Goriška regija pridobila sodobno opremljene učne delavnice, laboratorije za vse branže, kjer se bo 
praktično usposabljanje dijakov, študentov in ostalih ciljnih skupin lahko veliko kvalitetnejše izvajalo. 

Stanje projekta 
Investicijski projekt je zaključen, v nadalje sledi zagon objekta s strani TŠC. 

OB084-13-0184 - Finančne spodbude podjetnikom 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za finančne spodbude podjetnikom. 

Stanje projekta 
Projekt je bil dodan z amandmajem in je v pripravljalni fazi. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB084-13-0051 - Rekonstrukcija in dozidava več.objekta v Lokovcu 
Namen in cilj 
Cilji projekta so: povečati prepoznavnost in valorizacijo našega podeželja tudi z ureditvijo in ohranjanjem 
kulturne dediščine, ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne 
krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. Namen projekta je ureditev in ohranjanje bogate 
kulturne dediščine na podeželju ter ustvarjanje pogojev za pozitivno medgeneracijsko druženje za pospešen 
razvoj območja. 

Stanje projekta 
Izgrajena stavba bo namenjena stalnim zbirkam kot je Kovaški muzej, Kačje glave, Kovačija in občasnim 
zbirkam etnološkega značaja celotne Planote (kovaštvo, oglarstvo, lesarstvo, lovstvo in druge zbirke 
tradicionalnih obrti območja in občasnim razstavam iz dela in življenja ljudi v hribovitem območju naše 
občine). V stavbi bodo prostori za delovanje KS Lokovec, TD Lokovec in drugih NVO iz območja Trnovsko 
Banjške planote. Za investicijo so izdelani dokumenti: PGD, PZI, DIP, Analiza stroškov in izdano gradbeno 
dovoljenje. Z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 621-1/2010-38 z dne 27.8.2013 nam je 
odobreno sofinanciranje iz Program razvoja podeželja-Ukrep 322-Obnova in razvoj vasi v skupni višini 
193.159,25 Eur. Od tega je 1.624,96 Eur za opremo. Skupna vrednost projekta (gradbena in obrtniška dela, 
oprema, DDV) je 485.031,78 Eur. Obdobje vlaganja zahtevka je od 1.1.2015 do 30.6.2015. 

OB084-13-0052 - Cilj 3 - Solum 
Namen in cilj 
Cilji projekta je promocija in trženje vin Spodnje vipavske doline, promocija lokalne kulinarike, posledično 
promocija lokalne kulinarične in etnološke kulture. V okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, program 
čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 2013, smo pridobili finančna sredstva za ureditev vinoteke in 
degustacijskega prostora z namenom promocije in degustacije kulinarične in enološke kulture. Urejen prostor 
za trženje podeželskih produktov Vipavske doline je pomemben korak k dvigu prepoznavnosti posebnosti 
produktov z območja Vipavske doline. Prostor jeurejen na način, da bo omogočal tudi manjše tematske 
dogodke in izobraževalne delavnice. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Izvajajo se promocijske prireditve, v zaključni fazi pa 
je že dogovarjanje o ustreznih prostorih za vinoteko in degustacijski prostor. 
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OB084-13-0053 - Pot miru 
Namen in cilj 
Pridobljena finančna sredstva bodo v okviru partnerskega sodelovanja namenjena oblikovanju enotne 
čezmejne kulturne poti na območju soške fronte, ki bo povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko 
dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo 
čezmejnega območja. V okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (Program čezmejno sodelovanje 
Slovenija Italija 2007 2013), MONG sodeluje v čezmejnem projektu Poti miru.MONG se v projekt vključuje 
tudi z ureditvijo tematskih poti po Škabrijelu in z vključitvijo obstoječega Parka miru na Sabotinu v 
edinstven in prepoznaven turistično-kulturni produkt med Alpami in morjem. 

Stanje projekta 
Ureja se vsa potrebna dokumentacija za ureditev tematske poti po Škabrijelu. 

OB084-13-0054 - European partnership on sport 
Namen in cilj 
Namen dvoletnih projektov je promovirati pomen preživljanja prostega časa in ljudem približati različne 
oblike športa. Gre za dva različna projekta (PRO US ALL in WAP) prijavljena na razpis Evropske komisije 
European partnerships on sport Sredstva so namenjena urejanju infrastrukturi za aktivno preživljanje 
prostega časa v Športnem parku Solkan in promocijskim aktivnostim. 

Stanje projekta 
Projekt je zaključen. 

OB084-13-0143 - Ureditev turistične infrastrukture 
Namen in cilj 
Ureditev turistične infrastrukture na območju Mestne občine Nova Gorica s ciljem zagotavljanja podporne 
infrastrukture za izvajanje turističnih programov. 

Stanje projekta 
Postavka je namenjena pripravi in izvedbi projektov ter manjšim posegom v urejanje turistične infrastrukture.  

OB084-13-0144 - Ureditev smučišča na Lokvah 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje razvojnih možnosti podeželja in pogojev za izvajanje športno-turističnih 
programov. Cilj projekta je zagotovitev osnovne športno-turistične infrastrukture. 

Stanje projekta 
Investicija se je v 2014 zaključila. Nabavljena je bila nizkovrvna vlečnica, urejeni pogoji za obratovanje ter 
izvedena ureditev prostora (brunarice) za shranjevanje opreme smučišča. 

OB084-13-0154 - Prireditveni prostor Vitovlje 
Namen in cilj 
Urediti osrednji prostor za druženje in prireditve v KS Osek Vitovlje. 

Stanje projekta 
Ureja se zemljiškoknjižno stanje prireditvenega prostora. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB084-13-0062 - Investicijska vzdrževalna dela - taksa 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za ravnanje 
z odpadki. 
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Stanje projekta 
Predvidena je izgradnja nadstrešnice za stisklanico, panelne ograje ob vhodu, kanaleta za odvod meteornih 
voda in izgradnja opornih zidov, nadvišanje rampe in platoja za zasip ter nadvišanje deponije azbesta. 

OB084-13-0161 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za ravnanje 
z odpadki. 

Stanje projekta 
Mestna občina Nova Gorica je v preteklih letih, kot nosilka projekta izvajala aktivnosti v povezavi s pripravo na 
izgradnjo  Regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica. Skladno z pravili za pripravo in 
izvajanje kohezijskih projektov ter naknadnih dodatnih pogojev podanih s strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje, je Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju s partnerskimi občinami v regiji v  obdobju 2010-2013 
pripravila vso dokumentacijo ter izvedla postopke za začetek izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki: 

• Izdana odločba OU o dodelitvi sredstev EU, št. KS OP ROPI/4/1/CERO Nova Gorica, dne 13.8.2013; 
• pridobljeno in pravnomočno okoljevarstveno soglasje št. 35402-10/2012-47 z dne 14.6.2013, 

pravnomočno z dnem 3.7.2013; 
• izvedeni in zaključeni (pravnomočni) vsi postopki za izbiro izvajalcev po ZJN – štirje postopki za štiri 

sklope. 
Izgradnja regijskega centra RCERO Nova Gorica se ni pričela zaradi dejstva, da MONG ni uspela pridobiti 
gradbenega dovoljenja za izvedbo I. sklopa  kohezijskega projekta. Svet regije (partnerske občine) je na seji 
Sveta regije, dne 18.3.2014 sprejel sklep, da se ter ob upoštevanju dejstva, da glede na zakonske  možnosti 
vključevanja stranskih udeležencev ni mogoče napovedati datuma pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem 
začetek izvedbe I. sklopa kohezijskega projekta, le tega ustavi in ga ne izvede v programskem obdobju 2017-
2013. MONG  bo v letu 2014 uredila poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev projekta, kot 
predvidenega kohezijskega projekta za izvedbo v finančni perspektivi, ki se zaključuje. Sredstva na proračunski 
postavki se ustrezno znižajo. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB084-13-0063 - Izdelava projektne dokumentacije 
Namen in cilj 
Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za gradnjo kanalizacij za odvajanje 
komunalnih odpadnih voda ter za gradnjo čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, elaborati 
presoj vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju Mestne občine Nova Gorica. Navedeno je stalna 
naloga Mestne občine Nova Gorica v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanje in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je oktobra 2011 pripravilo podjetje Vodovodi 
in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije in 
čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, presoje vplivov na okolje, idejne rešitve naselij Nova 
Gorica, Ozeljan, Šempas, Osek ipd. ter naselij na Trnovsko Banjški planoti). V okviru porabe sredstev v letu 
2014 za pripravo projektne dokumentacije je predvidena tudi riprava projekta za izvedbo ČN Pralne vode 
Mrzlek.  

OB084-13-0064 - Upravljanje s ČN, črpališči (poskusno) 
Namen in cilj 
Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju. 

Stanje projekta 
Stroški zagona in poskusnega obratovanja čistilnih naprav in črpališč. 
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OB084-13-0065 - Kanalizacija Grgar - taksa 
Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je ureditev kanalizacije komunalne odpadne vode in spremljajočega vodovodnega 
omrežja (vodovoda) na območju od Svete Gore do naselja Grgar z navezavo na obstoječe kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih 
(fekalnih) voda ter zaščito vodnega vira Mrzlek. 

Stanje projekta 
Pripravljena je bila že celotna projektna dokumentacija, tako za izvedbo 1. kot tudi 2. faze investicijskega 
projekta Kanalizacija Grgar. Projekt je bil zaradi kompleksnosti in zahtevnosti območja razdeljen na dve fazi. 
Prva faza izvedbe kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda in rekonstrukcije vodovoda na Sveti 
Gori (na zgornjem delu območja Svete Gore) se je zaključila v letu 2013. Druga faza projekta pa predstavlja 
izgradnjo kanalizacije komunalnih odpadnih (fekalnih) voda iz območja Svete Gore in njeno navezavo na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je povezan z mestnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje 
komunalnih odpadnih voda. Druga faza, ki se bo predvidoma izvajala v proračunskem letu 2015 in 2016, 
zajema izvedbo kanalizacijskega omrežja na spodnjem delu območja Svete Gore in naselja Grgar in 
predstavlja nadaljevanje prve faze projekta. 

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik-taksa 
Namen in cilj 
Izgradnja sistema zbirne fekalne kanalizacije območja Branika in zaselkov. 

Stanje projekta 
Zgrajena je fekalna kanalizacija v Britofu in v Vasi , ter povezava območja Britofa z lokacijo ČN , saniran je 
prehod fekalne kanalizacije ( z Vasi ) čez hudournik Branica. V letih 2013-2014 bo zgrajena povezava zbirne 
kanalizacije Vasi s lokacijo ČN. V letu 2014 nadaljujemo z izgradnjo povezovalnega kanala Branik- Preserje 
in z izgradnjo kanalizacije Preserje Vas. 

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici -taksa 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je ureditev, dograditev, novogradnja in rekonstrukcija delov kanalizacijskega 
omrežja komunalnih odpadnih voda v mestu Nova Gorica zaradi njihove dotrajanosti in poškodb. Vzporedno 
z izvedbo delov kanalizacijska omrežja se bo rekonstruiralo tudi obstoječe vodovodno omrežje. Osnovni cilj 
projekta je zagotoviti učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih voda na obravnavanem območju mesta 
Nova Gorica s priključitvijo na CČN. 

Stanje projekta 
V letu 2013 se je pričela izvedba rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda na območju Grčne v skupni dolžini 
cca 400 m. Zaradi vremenskih vplivov se je zaključek del zamaknil v leto 2004. Predviden zaključek del je 
konec januarja 2014. Ostala sredstva so namenjena dograditvi in rekonstrukciji (zaradi dotrajanosti in 
poškodb) ter novogradnji delov-odsekov kanalizacijskega omrežja v mestu Nova Gorica. V naslednjih letih 
je predvideno nadaljevanju rekonstrukcije in vodovoda na območju Grčne, ureditev kanalizacije v Solkanu 
(Ulica Milojke Štrukelj) ipd. 

OB084-13-0069 - Kanalizacija Rožna Dolina - taksa 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je ureditev, dograditev in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja za odvajanje 
komunalnih odpadnih voda na območju Rožne doline in prihodnje navezave le-tega na CČN. Osnovni cilj 
projekta je zagotoviti učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih voda na obravnavanem območju naselja 
Rožna dolina. Z izvedbo projekta bodo imeli vsi prebivalci območja naselja Rožna dolina možnost 
priključitve na kakovostno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih voda. 

Stanje projekta 
V naslednjem obdobju predvidevamo nadaljevanje dograjevanja in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, 
za kar že potekajo pripravljalna dela. 
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OB084-13-0070 - Kanalizacija Čepovan -taksa 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih voda, katere izvedba (odsek kanalizacije) ni 
vključena v investicijski projekt OB084-13-0073 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo ISO-PRE, ki je 
sofinanciran s strani ESRR. V okviru tega projekta se bo zgradilo 905 m gravitacijskih kanalov 
kanalizacijskega omrežja (skupaj z investicijskih projektom ISO-PRE 2.055 m) ter 1.244 m hišnih 
priključkov na kanalizacijsko omrežje in posledično na novozgrajeno čistilno napravo Čepovan 400 PE. 
Tako bodo imeli vsi prebivalci območja Čepovan možnost priključitve na novozgrajeno kanalizacijsko 
omrežje komunalnih odpadnih voda in posledično na novozgrajeno ČN. S tem se bo zagotovilo učinkovito 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju naselja Čepovan v skladu z zakonodajo, kar je 
tudi cilj investicijskega projekta. 

Stanje projekta 
V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo fekalne kanalizacije, katere izvedba (odsek kanalizacije) ni 
vključena v investicijski projekt OB084-13-0073 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo ISO-PRE. 
Pripravljen je idejni projekt, v teku je izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in 
priprava manjkajoče investicijske in gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za 
izvedbo javnega naročila na podlagi ZJN-1. 

Z rebalansom se sredstva za izvedbo investicije v 2014 zmanjšujejo - priprava celovitega projekta 
(kanalizacija, vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 ostanejo sredstva za 
pripravo investicije. MONG je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo kanalizacije z 
obnovo vodovodov in izgradnje ČN. 

 

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo primarno in sekundarno 
kanalizacijo za zagotovitev učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Mestne občine 
Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo zgradilo in/ali 
rekonstruiralo primarne in sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda ter centralno čistilno napravo 
(CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je s strani Kohezijskega sklada in iz državnega proračuna. 
V projektu so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina Šempeter-Vrtojba in občina Miren-
Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN Nova Gorica 
ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s področja 
urejanja in varstva okolja. Zaključek projekta je predviden leta 2015. 

Stanje projekta 
V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o 
dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za 
izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je predviden 
podpis pogodb z izbranimi izvajalci del in njihova uvedba v delo. V letu 2014 in 2015 se bo izvedlo vsa 
predvidena dela v okviru investicije. Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije v letu 2015. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi končne vrednosti pogodb ter usklajevanja terminskega in 
finančnega plana z pristojnim ministrstvom. 

 

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave 
Namen in cilj 
Varovanje porečja Vipave : izgradnja čistilne naprave Ozeljan (3500 PE), dogradnja fekalne kanalizacije v 
Ozeljanu , izgradnja povezovalnega fekalnega kanala Šempas-Ozeljan, izgradnja fekalne kanalizacije v 
Šempasu in Oseku, izgradnja fekalne kanalizacije na območju Šmihela, izgradnja povezave fekalne 
kanalizacije Šmihel na aglomeracijo Ozeljan, dogradnja fekalne kanalizacije v Prvačini in v Dornberku, 
izgradnja fekalne kanalizacije v Zaloščah. 

Stanje projekta 
Pripravljena je PGD in PZI gradbena dokumentacija za izgradnjo fekalne kanalizacije Šmihel in za dogradnjo 
fekalne kanalizacije Ozeljan ter ČN. V letih 2013 in 2014 je predvidena pridobitev manjkajoče projektne 
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dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije za območje Šempasa in za povezovalni kanal Šempas 
Ozeljan, za gradbeno dokumentacijo za dogradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Prvačina-Dornberk-
Zalošče, za izdelavo predinvesticijske zasnove, za izdelavo PZI za kanalizacijo in ČN, za izdelavo študije 
izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, za izdelavo drugih študij in dokumentacije potrebnih za prijavo na 
EU sredstva.  

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave in dela kanalizacije 
komunalnih odpadnih voda Za izgradnja male čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedbo ponikovalnice 
in voda fekalne kanalizacije je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev GD ter se izvaja postopek 
odkupa zemljišča. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja. 

Stanje projekta 
V okviru proračunske postavke je načrtovana izgradnja  čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedba 
ponikovalnice in dela fekalne kanalizacije. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s 
področja urejanja okolja. Po odkupu zemljišča za lokacijo ČN, pridobljenem gradbenem dovoljenju ter 
izvedbi JN za izbiro izvajalca je predviden začetek izgradnje. Investicija je usklajena z investicijo v izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in sanacijo vodovoda na območju naselja Čepovan. Projekt je sofinanciran s 
sredstvi EU - Program čezmejnega sodelovanja SLO/I.  

Z rebalansom se sredstva zaradi obsega vseh povezanih investicij prenašajo v 2015 z namenom priprave 
celotnega projekta za sofinanciranje s sredstvi EU. V letu 2014 ostanejo sredstva za pripravo investicije. 

 

OB084-13-0074 - Mala čistilna naprava, kanalizacija Lohke-taksa 
Namen in cilj 
Osnovni namen operacije je izgradnja male čistilne naprave in kanalizacije odvajanja komunalnih odpadnih 
voda v naselju Lohke. Z izvedbo operacije se bo zagotovilo na obravnavanem območju vsem prebivalcem 
ustrezno, kakovostno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonodajo. 

Stanje projekta 
Investicija je v fazi urejanja dodatnih formalnosti. 

OB084-13-0075 - Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa 
Namen in cilj 
Izgradnja zbirnega sistema fekalne kanalizacije. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za sanacijo kanalizacijskega sistema v Prvačini. Dela obsegajo rekonstrukcijo kanala 
P, vgradnjo splakovalnih naprav, sanacijo priključkov, sanacijo deformiranjih cevnih odsekov, zamenjave 
revizijskih jaškov in izvedbo zadrževalnega bazena deževnih vod pred čistilno napravo. Potrebno bo tudi 
pridobiti PGD in PZI gradbene dokumentacije za območje v pasu med KS in marketom ( Prvačina) in v 
območju Frjula-Struga ( Prvačina) ter za fekalno kanalizacijo naselja Zalošče. Sledila bo izgradnja 
kanalizacije na teh območjih. 

OB084-13-0076 - Čistilna naprava Branik -ISO-PRA 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave V KS Branik. 

Stanje projekta 
Investicija je zaključeena. V 2015 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja. 

OB084-13-0077 - Investicijska vzdrževalna dela-taksa 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena rekonstrukcijam kanalizacijskega omrežja. 
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Stanje projekta 
Sredstva so namenjena rekonstrukcijam kanalizacijskega omrežja. 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

OB084-13-0078 - Cilj 3-Adria A 
Namen in cilj 
Namen in cilj Program čezmejnega sodelovanja SLO-ITA - ADRIA A Projekt bo predvidoma zaključen 
konec leta 2013, vendar pričakujemo, da bo glede na težave, ki so jih imeli na Ministrstvu za promet, rok 
izvedbe podaljšan v leto 2014. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi zaključevanja. 

OB084-13-0079 - Europe Aid-We are the planet 
Namen in cilj 
Izobraževanje učencev. 

Stanje projekta 
Projekt je zaključen. 

OB084-13-0080 - Cilj 3-GoTraWaMa 
Namen in cilj 
Evropsko teritorialno sodelovanje SLO-ITA - GoTraWaMa. 

Stanje projekta 
Nabavili smo del opremo za izvajanje projekta, ki je nismo v letu 2012. Vse aktivnosti bomo izvajali skladno 
s terminskim planom. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu, za opremo, za stroške udeležbe 
na skupnih srečanjih in za zunanje sodelavce.  

OB084-13-0081 - Alpine Space-Pumas 
Namen in cilj 
Alpine space program PUMAS. 

Stanje projekta 
V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev iz območja Alpine space programa in vodilni partner iz 
občine Benetke. Projekt bomo izvajali do sredine leta 2015. V okviru projekta bomo pripravili regijsko 
strategijo trajnostne mobilnosti. V pilotni projekt vključujemo tudi sosednje občine v Sloveniji in Italiji. Gre 
za koordinacijo občinskih strategij in načrtovanje mobilnosti regije za izboljšanje povezav in povečanje 
kvalitete in zanesljivosti transportnega sistema. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu in 
stroške udeležbe na skupnih sestankih.  

OB084-13-0082 - Cilj 3- Tradomo 
Namen in cilj 
Program čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013 TRADOMO. 

Stanje projekta 
Projekt z naslovom Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju 
TRADOMO bo trajal do srede leta 2015. V projektu sodeluje šest projektnih partnerjev in vodilni partner iz 
občine Koper. Glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti na čezmejnem 
območju. Gre za izboljšanje obstoječih povezav in promocijo javnega transportnega omrežja, kar bo 
prispevalo k večji dostopnosti območja čezmejne interesne skupine. Sredstva so namenjena za opremo 
postajališč javnega potniškega prometa z informacijskimi tablami in za zunanje strokovnjake za promocijo 
JPP.  
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB084-13-0083 - Izdelava projektne dokumentacije 
Namen in cilj 
Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo in 
dozidavo vodovodnega omrežja (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev služnosti, 
idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju Mestne občine Nova Gorica, in sicer za izgradnjo 
manjših vaških vodovodov in rekonstrukcijo obstoječih, dotrajanih vodovodov. Navedeno je stalna naloga 
Mestne občine Nova Gorica v skladu s sprejetim dokumentom Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo 
oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo podjetje Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za izgradnjo manjših vaških vodovodov 
in rekonstrukcijo obstoječih, dotrajanih vodovodov (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, 
ureditev služnosti in idejne rešitve za vodovode).  

OB084-13-0084 - Vodovod Dornberk 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je obnova vodovodnega omrežja. 

Stanje projekta 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov in rekonstrukcije 
dotrajanih sekundarnih vodovodov. 

OB084-13-0085 - Vodovod Prvačina 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je obnova vodovodnega omrežja. 

Stanje projekta 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov. 

OB084-13-0086 - Vodovod Branik 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je obnova vodovodnega omrežja. 

Stanje projekta 
Rekonstrukcija nekaterih odsekov vodovoda v Braniku zaradi gradnje fekalne kanalizacije in čistilne 
naprave. 

OB084-13-0087 - Vodovod Čepovan 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je obnova vodovodnega omrežja (vodovoda) in ureditev priključkov ter merilnih 
mest na območju naselja Čepovan. Projekt se bo izvajal vzporedno z izgradnjo kanalizacije komunalnih 
odpadnih voda (kanalizacijskega omrežja). Na celotnem območju se bo v okviru celotnega projekta uredilo 
vodovodno omrežje, ki je sestavljeno iz 7 odsekov v skupni dolžini 1.787 m ter hišnih priključkov v skupni 
dolžini 1.052 m. Rekonstruiralo se bo tudi vodovodne cevi, ki povezujejo vodne izvire z rezervoarji in 
črpališčem, v skupni dolžini 795 m. Cilj projekta je omogočiti vsem prebivalcem na območju naselja 
Čepovan priključitev na kakovostno vodovodno omrežje ter zagotovitev kakovostne oskrbe s pitno vodo. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena dokončanju obnove vodovodnega omrežja (vodovoda) in ureditve priključkov ter 
merilnih mest na območju naselja Čepovan. Izvedba se bo pričela vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja v naselju Čepovan. Na celotnem območju se bo v okviru celotnega projekta uredilo vodovodno 
omrežje, ki je sestavljeno iz 7 odsekov v skupni dolžini 1.787 m, ter hišnih priključkov v dolžini 1.052 m. 
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Rekonstruiralo se bo tudi vodovodne cevi, ki povezujejo vodne izvire z rezervoarji in črpališčem, v skupni 
dolžini 795 m.  

OB084-13-0089 - Vodovod Šmihel 
Namen in cilj 
Izgradnja novega vodovodnega omrežja Šmihel- rekonstrukcija vodovoda do zgornjega vodohrana , gradnja 
sekundarnih vodovodov Na Hribu, Runk , pod Cervijo, rekonstrukcija vodovoda Petrinišče . Zagotavljanje 
pitne vode uporabnikom iz območja Šmihel. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 

OB084-13-0090 - Vodovod v Novi Gorici 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja, predvsem zaradi njegove 
dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja na 
območju mesta Nove Gorice se bo izvajala vzporedno z izvedbo kanalizacijskega omrežja. Osnovni cilj 
projekta je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju 
mesta Nova Gorica vsem prebivalcem. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena rekonstrukciji vodovodnega omrežja zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in 
iztrošenosti obstoječega vodovodnega omrežja, in sicer so sredstva v letu 2014 namenjena za obnovo 
vodovodov, kjer se sočasno izvajajo druge investicije. 

OB084-13-0091 - Vodovod Rožna Dolina 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je dograditev in rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja, predvsem zaradi 
njegove dotrajanosti, iztrošenosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu na območju naselja Rožna dolina. 
Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo 
vsem prebivalcem na območju naselja Rožna dolina. 

Stanje projekta 
Investicija je v pripravi. 

OB084-13-0092 - Vodovod Gradišče 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je ureditev ustreznega vodovodnega omrežja na območju naselja Gradišče ter tako 
omogočiti vsem prebivalcem naselja priključitev na kakovostno vodovodno omrežje in s tem zagotovitev 
ustrezne oskrbe s pitno vodo za vse prebivalce območja. Operacija predvideva najprej ureditev tlačnega voda 
za napajanje višje ležečih hiš na Gradišču ter kasneje ureditev vodovodnega omrežja celotnega naselja. 
Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo 
vsem prebivalcem na območju celotnega naselja Gradišče, ki trenutno še ni v celoti pokrito z javnim 
vodovodnim omrežjem. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena izvedbi sekundarnega voda na območju naselja Gradišče, ki trenutno še nima 
zagotovljene možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje, ter s tem zagotoviti možnost priključitve vsem 
prebivalcev naselja Gradišče (tudi višje ležečih hiš) na javno vodovodno omrežje. Z izvedbo operacije se bo 
zagotovilo urejeno vodovodno omrežje celotnega naselja. 

OB084-13-0093 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena rekonstrukcijam in obnovam iztrošenih vodovodov. 

Stanje projekta 
Sredstva se koristijo za sanacije in manjše posege glede na trenutne potrebe. 
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OB084-13-0094 - Vodovod Grgar-Fobca 
Namen in cilj 
Izgradnja 2000m vodovoda do naselja Fobca. 

Stanje projekta 
 Investicija je v izvajanju. 

OB084-13-0095 - Vodovod Kromberk 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je dograditev in rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja, predvsem zaradi 
njegove dotrajanosti, iztrošenosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu, na območju naselja Kromberk. 
Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo 
vsem prebivalcem na območju celotnega naselja Kromberk, ki trenutno še ni v celoti pokrito z javnim 
vodovodnim omrežjem. 

Stanje projekta 
Zaključena je izgradnja vodovoda pod Školjem Odsek 2 (II. faza) v skupni dolžini cca 250 m, ki se je pričela 
julija 2013. Zaradi ugodnejših terenskih značilnosti (hitrejšega in cenejšega strojnega izkopa) smo za 
realizacijo investicije potrebovali manj proračunskih sredstev. Nadaljevanje ureditve vodovodnega omrežja 
naselja Kromberk predvidevamo v letu 2015. 

OB084-13-0096 - Sekundarno omrežje TB planota 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je dograditev oz. opremljanje obstoječih vodovodov na Trnovsko Banjški planoti. Z 
namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajetjih urediti pripravo 
vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska 
vlaganja, se bo izvajala, v kolikor bo zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena dograditvi oz. opremljanju obstoječih vodovodov na Trnovsko Banjški planoti (Bitež, 
Zabrdo, Ravnica ipd.). Zaradi zagotovitve neoporečnosti čiste pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih 
zajetjih Stran 154 od 263 urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnje 
vodovodnega omrežja, ki bodo zahtevale večja investicijska vlaganja, se bodo izvajale v kolikor bo 
zagotovljen priklop uporabnikov na omrežje. 

OB084-14-0001 - Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 
Namen in cilj 
Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka  z namenom priprave celovitega projekta (kanalizacija, 
vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev.  

OB084-14-0005 – Varovanje vodnega vira Mrzlek 
Namen in cilj 
V fazi usklajevanja je pogodbena obveznost vodarne Hubelj. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB084-13-0097 - Izgradnja pokopališke infra. V Stari Gori 
Namen in cilj 
Cilj projekta je zaključitev del na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori, ki obsega: zagotovitev 
primernega standarda za izvajanje pogrebnih svečanosti, zaključitev glavnega objekta s poslovilnimi 
vežicami in že potrebno sanacijo, izgradnja kostnice, razširitev žarnega pokopališča, razširitev klasičnega 
pokopališča z ureditvijo novih grobnih polj s spremljajočo infrastrukturo, ureditev nove servisne poti s 
parkirišči , krožna pot in ureditev druge faze dostopne pešpoti. 
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Stanje projekta 
V letu 2013 je bila izdelala manjkajoča tehnična dokumentacija za širitev žarnega pokopališča; S 
predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2014 bo izvedena širitev žarnega pokopališča v celoti s 
kompletacijo četrte ploščadi. V letu 2015 je predviden zaključek širitve žarnega pokopališča (kompletacija 
pete in šeste ploščadi). V letu 2016 in 2017 pa je predvidena širitve klasičnega pokopališča s spremljajočo 
infrastrukturo. 

OB084-13-0098 - Komunalni objekti KS-pokopališča, poslovilni obj. 
Namen in cilj 
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih 
svečanosti. Sredstva so namenjena širitvi pokopališč, obnovi in gradnji poslovilnih objektov po KS. 

Stanje projekta 
V letu 2013 bodo izvedene naslednje aktivnosti: Pridobljeno je uporabno dovoljenje za poslovilni objekt v 
Vitovljah Zaključena bo sanacija podpornih zidov z ureditvijo kolumbarijev na pokopališču pri Sv. Trojici v 
Kromberku, izvedena bodo manjša zaključna dela na žarnem pokopališču v Solkanu, izvedena bo sanacija 
strehe stare mrliške vežice v Vitovljah, izvedena bo nujna sanacija podpornih zidov na pokopališču v Lokah 
in ureditev kolumbarijev. Naročena je tudi projektna dokumentacija za investicije v naslednjem 
proračunskem obdobju. S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2014 se bodo izvajana dela na 
poslovilnem objektu v Ozeljanu, zaključena bodo nujna dela na pokopališču v Lokah, zgrajen bo nadomestni 
porušen zid pokopališča v Zaloščah z ureditvijo kolumbarijev. Naročena bo tudi projektna dokumentacija za 
investicije v naslednjem proračunskem obdobju. S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2015 se bodo 
zaključila dela na poslovilnem objektu v Ozeljanu in žarnem pokopališču v Zaloščah ter pričetek gradnje 
vežice na Gradišču. Naročena bo tudi projektna dokumentacija za investicije v naslednjem proračunskem 
obdobju. S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2016 se bo nadaljevala s gradnja vežice na Gradišču. 
Predviden je tudi pričetek širitve klasičnega pokopališča v Kromberku pri Sv. Trojici in pokopališča v 
Prvačini. V okviru predvidenih sredstev bo izdelana tudi manjkajoča tehnična dokumentacija za pridobitev 
upravnih dovoljenj za izvedbo zgoraj navedenih investicij (velja za leto 2013, 2014, 2015 in 2016). 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB084-13-0099 - Ureditev Borovega gozdička 
Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je zagotovitvi urejene in varne zelene površine urbanega okolja. Cilj projekta je 
ureditve območja Borovega gozdička skladno s sprejetim OPPN-jem in projektno dokumentacijo, ki jo je 
izdelala Ana Kučan. MONG želi investicijo ureditve Borovega gozdička, ki je bila začeta že pred leti, 
zaključiti v predvidenem končnem obsegu in s tem zagotoviti urejenost osrednjega zelenega mestnega 
prostora ter varnost obiskovalcev. 

Stanje projekta 
Investicija je zaključena. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB084-13-0056 - Mestna tržnica 
Namen in cilj 
Pridobitev urejene tržnice. 

Stanje projekta 
Investicija je v fazi idejnih preveritev. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB084-13-0100 - Odvodnik v Sočo 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje odvodnje mesta s ciljem izgradnje osnoven infrastrukture. 
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Stanje projekta 
S pogodbenim partnerjem Immorent d.o.o. se ureja formalnosti za nadaljevanje izvedbe pogodbenih 
obveznosti za izvedbo odvodnika v Sočo. Za I.fazo odvodnika v Sočo, od Rejčeve ulice do Poti na Breg, je 
izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. MONG končuje aktivnosti za pridobitev zemljišč. Aktivnosti na 
izgradnjo dovodnika se bodo nadaljevala po ureditvi formalnosti Immorentom.  

OB084-13-0101 - Odvodnik Ščedne 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje odvodnje mesta s ciljem izgradnje osnoven infrastrukture. 

Stanje projekta 
V okviru PP je predvidena ureditev komunalne infrastrukture na območju Ščedne zaradi predvidene nove 
stanovanjske pozidave in ureditev pretoka zalednih voda, ki se zbirajo nad Solkansko obvoznico. Predvidena 
je priprava investicije v izgradnjo zadrževalnika voda in meteorni odvodnik do odvodnika v Prvomajski ulici. 
V letu 2013/14 se pripravi OPPN za obravnavano območje, ki vključuje tudi investicijo v podaljšek 
Lavričeve ulice.  

OB084-13-0162 - Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja 
Namen in cilj 
Reševanje poplavljanja gradbene jame na gradbišču VDC 

Stanje projekta 
Glede na predvideno poselitveno območje podaljška Sedejeve ulice ter težave, ki jih meteorne vode 
povzročajo na območju lokacije VDC-ja se po izvedbi odvodne cevi se v 2014 nadaljuje z aktivnostmi za 
izvedbo odvodnjavanja zalednih vod ter izvede dogovarjanja z DRSC za sofinanciranje investicije. 
Investicija je v fazi izvajanja. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB084-13-0102 - Nakup zemljišč in stavb 
Namen in cilj 
Skrbeli bomo za nakup zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in 
pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov, ki se 
sprejema letno. 

Stanje projekta 
Nakupi potekajo v skladu z načrtom ravnanja.. 

OB084-13-0183 - Nakup zemljišč za poslovne cone 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki bodo namenjena ureditvi poslovnih con. 

Stanje projekta 
Projekt je bil dodan z amandmajem in je v pripravljalni fazi. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB084-13-0103 - Investicija v Zdravstveni Dom 
Namen in cilj 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena v letih 2011-2013. V zvezi z 
urejanjem lastništva zemljišča, kjer je bila predvidena gradnja, so potekali dolgotrajni postopki, zato je bil za 
delovanje Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica predviden nakup poslovnih prostorov, za 
katera bi potrebna sredstva zagotovil javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Zaradi 
ureditve lastništva zemljišča, kjer je bila prvotno predvidena gradnja, bo javni zavod z lastnimi sredstvi 
investiral v novogradnjo. 



 

Stran 24 od 82 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravljalni fazi. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB084-13-0104 - Grad Branik 
Namen in cilj 
Obnova in oživitev kulturnega spomenika, spodbujanje razvoja lokalne skupnosti, ureditev kulturnega in 
turističnega centra. 

Stanje projekta 
Lastništvo gradu Branik je preneseno iz Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica. Povrnjena so 
bila dosedanja investicijska vlaganja bivšemu najemniku gradu. Projekt je v fazi pridobivanja ustrezne 
dokumentacije za sanacijo objekta.  

OB084-13-0152 - Vila Rafut 
Namen in cilj 
Mestna občina Nova Gorica si prizadeva pridobiti nepremičnino od države z namenom ohranitve vile in 
parka. S tem bi Nova Gorica pridobila izjemen objekt (kulturni spomenik), kjer bi se lahko odvijale različne 
vsebine (kulturne, protokolarne itd.). 

Stanje projekta 
Prizadevanja in razgovori v zvezi z obnovo vile Rafut (Laščakove vile) še vedno potekajo, saj je objekt v 
lasti države..  

OB084-14-0002 - Razvoj produltov za povečanje atr. Goriške regije 
Namen in cilj 
Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka skupnega projekta treh občin. MONG se vključuje z 
aktivnostmi v povezavi z revitalizacijo gradu Rihenberg vezane na pripravo programske in projektne 
dokumentacije.  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB084-13-0105 - Inv.vzdrževanje, nakup opreme Goriški muzej 
Namen in cilj 
Sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom.  

OB084-13-0106 - Inv. vzdrževanje, nakup opreme Goriška knjižnica 
Namen in cilj 
Sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom.  

OB084-13-0107 - Inv. vzdrževanje, nakup opreme Kulturni dom 
Namen in cilj 
Sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom 
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OB084-13-0109 - Kulturni center 
Namen in cilj 
Pridobitev nove, večnamenske dvorane. Nova Gorica kot središče na strateški poziciji potrebuje sodoben 
kulturni center s sodobno opremljeno koncertno dvorano za profesionalno izvajanje velikih glasbenih in 
drugih dogodkov. 

Stanje projekta 
Aktivnosti vezane na izdelavo in pridobitev idejne zasnove Kulturnega centra. 

OB084-13-0110 - 2. faza- Goriški muzej Solkan-delavnice 
Namen in cilj 
Izgradnja restavratorskih delavnic v kompleksu Vile Bartolomei. 

Stanje projekta 
Projekt je evidenčen 

OB084-13-0111 - 3. faza- Goriški muzej Solkan - prizidek 
Namen in cilj 
Izgradnja prizidka, dozidava levega, vzhodnega dela obstoječe vile v katerem so predvideni manjkajoči 
servisni prostori; toplotna postaja, dvigalo, sanitarije za invalide, požarno stopnišče. Investicija je vezana na 
novo finančno perspektivo 2014-2020. 

Stanje projekta 
Projekt je evidenčen.  

OB084-13-0181 - Investicijsko vzdrževanje gradu Kromberk 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za postavitev dvigala za invalide v prostorih Gradu Kromberk. 

Stanje projekta 
Projekt je bil dodan z amandmajem .  

18059001 - Programi športa 

OB084-13-0112 - Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku 
Namen in cilj 
Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje objektov in športnih površin, ki jih ima v upravljanju 
Javni zavod za šport in so nujno potrebne za izvajanje športnega programa, tako v okviru osnovnih in 
srednjih šol, kot tudi v delu, ki ga izvajajo razna društva. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom. 

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 
Namen in cilj 
Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječih športnih površin ter otroških igrišč v mestu in okolici. 
Glede na velike potrebe in želje občanov si vsako leto prizadevamo tudi za postavitev novih igrišč. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom 
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OB084-13-0114 - Športna dvorana v Prvačini 
Namen in cilj 
Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila zaključena v letu 2007. Dvorana je bila zgrajena na 
podlagi finančnega najema s postopnim odkupom lizingom in sicer za obdobje 10 let. Skladno z 
amortizacijskim načrtom je potrebno letno zagotoviti sredstva za odplačilo. 

Stanje projekta 
Financiranje poteka v skladu z letnim planom. 

OB084-13-0116 - Kajak proga 
Namen in cilj 
Za potrebe izvedbe večjih športnih tekmovanj, katere organizator bo Kajak klub soške elektrarne je potrebno 
prilagoditi oziroma urediti skladno z veljavnimi standardi in zahtevami že obstoječo progo na Soči. 
Pridobivanje projektne in investicijske dokumentacije je organizacijsko izvajal Kajak klub v sodelovanju z 
MONG. Investicija je v fazi urejanja formalnosti (pridobivanje soglasij in dovoljenj ter urejanje razmerij z 
državo). Po pridobitvi GD   bo MONG, kot nosilka investicije  zasledovala možnosti pridobitve drugih (EU 
in nacionalnih) virov financiranja. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravljalni fazi.  

OB084-13-0117 - Servisni objekt 
Namen in cilj 
Servisni objekt naj bi služil namenu umestitvi dodatnih slačilnic in ostalih prostorov namenjenih raznim 
športnim društvom. Poleg teh prostorov se bo v servisni objekt umestili še tehnični prostori za namene 
Javnega zavoda za šport. 

Stanje projekta 
Športna razvitost Nove Gorice se odraža v rezultatih športnikov in v številu klubov in društev, ki delujejo na 
območju Nove Gorice in njene okolice. Skupno vsem je pomanjkanje garderobnih prostorov in prostorov za 
skladiščenje opreme in rekvizitov. 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. V proračunu in NRP je dana preliminarno ocenjena vrednost za gradnjo objekta. Po 
preverjanju vseh variant bo izdelan investicijski program. V skladu s tem bo ustrezno popravljena finančna 
konstrukcija. 

V letu 2014 je predobljeno gradbeno dovoljenje.  Začetek gradnje servisnega objekta je pogojen s 
pridobitvijo drugih virov financiranja. 

OB084-13-0118 - Pokriti bazen 
Namen in cilj 
Občanom želimo nuditi možnost, da plavajo tudi v zimskem času. 

Stanje projekta 
V letu 2013 je bila predvideno pokritje olimpijskega bazena s prostostoječim balonom. V občinski upravi 
smo izdelali DIIP, ki je pokazal, da bi bili stroški obratovanja v povezavi z kvaliteto plavanja v takem 
objektu visoki. V letu 2014 načrtujemo izvedbo prostorske preveritve na nivoju IDZ ter idejnega projekta za 
izgradnjo 25 m pokritega bazena na območju Športnega parka Nova Gorica. Na odsotnost ustreznih pokritih 
plavalnih površin opozarjajo tako aktivni, kot rekreativni uporabniki. Po prenovi hotela Perla v Novi Gorici 
ni več pokritega  bazena. S tem je Nova Gorica ostala brez možnosti izvajanja programov treninga plavanja, 
treninga vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja šoloobveznih otrok, V kompleksu mestnega 
kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje prilagajanja na vodo, za vodno aerobiko oziroma 
podobne preventivne vadbe, ne omogoča pa procesa treniranja plavanja, vaterpola in rekreativnega plavanja. 
Projekt je v fazi usklajevanja IDP. 
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18059002 - Programi za mladino 

OB084-13-0119 - Inv. vzd. in nakup opreme Mladinski center 
Namen in cilj 
Mladinskemu centru Nova Gorica je potrebno skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda zagotavljati 
del sredstev za nakup opreme in vzdrževanje osnovnih sredstev na sedežu mladinskega centra pod tribunami 
v Športnem parku Nova Gorica in za upravljanje bivšega dijaškega doma v Čepovanu. 

Stanje projekta 
Sofinanciranje poteka v skladu z letnim planom. 

OB084-13-0120 - Izgradnja mladinskega hotela 
Namen in cilj 
Gre za prizidek k obstoječi stavbi kajak centra v Solkanu v treh etažah, tako, da je za eno etažo višji kot 
obstoječi objekt. Mladinski hotel je zasnovan kot klasičen hotel ali prenočitveni objekt za šolsko mladino 
oziroma za potrebe športnikov ob raznih tekmah ali pa v primeru priprav. Investicija je odvisna od uspešnosti 
kandidatur na javne razpise Republike Slovenije in Evropske unije. 

Stanje projekta 
 Projekt je v fazi mirovanja.  

19029001 - Vrtci 

OB084-13-0121 - Vrtec Šempas 
Namen in cilj 
Vrtec Šempas. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje – predvidena je fazna izvedba. 
OB084-13-0122 - Inv. vzdr. in nakup opreme - vrtci 
Namen in cilj 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17 objektih, ki so v 
povprečju stari nad 30 let. Vseh šest vrtcev je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 
nakupu opreme. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter 
zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse objekte na področju šolstva in predšolske 
vzgoje. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za sofinanciranje. 

Stanje projekta 
Sofinanciranje poteka v skladu z letnim planom.  

OB084-13-0124 - Energetska sanacija vrtec 
Namen in cilj 
V okviru operacije se bo izvedlo energetsko sanacijo Centralnega vrtca Nova Gorica in Vrtca Mojca, ki sta 
energetsko potratni stavbi. Osnovni namen investicijskega projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb Centralnega vrtca Nova Gorica in Vrtca Mojca, zaščita okolja z zmanjšanjem negativnih vplivov na 
okolje, povečanje rabe obnovljivih virov energije s posodobitvijo sistema prezračevanja z rekuperacijo 
toplote, pridobivanje energije za pripravo tople vode s solarnimi sistemi, vzpostavitev sistema samodejnega 
zbiranja rabe energije ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije. Z izvedbo operacije želi občina 
povečati energetsko varčnost stavb, vpeljati energetski monitoring in uvesti energetsko knjigovodstvo ter tudi 
povečati rabo obnovljivih virov energije. Z izvedbo operacije bo Mestna občina Nova Gorica sledila tudi 
smernicam o učinkoviti rabi obnovljivih virov energije ter smernicam o energetski učinkovitosti stavb. S tem 
se bo prihranilo na stroških porabe energije obstoječih stavb.  
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Stanje projekta 
Investicija se nanaša na izvedbo energetske sanacije Centralnega vrtca z enoto Mojca in je sofinancirana s 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Osnovni namen investicije je izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavb Centralnega vrtca Nova Gorica in Vrtca Mojca, zaščita okolja z zmanjšanjem negativnih 
vplivov na okolje, povečanje rabe obnovljivih virov energije s posodobitvijo sistema prezračevanja z 
rekuperacijo toplote, pridobivanje energije za pripravo tople vode s solarnimi sistemi, vzpostavitev sistema 
samodejnega zbiranja rabe energije ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije.  Skladno z 
ugotovitvami recenzije se ugotavlja izvedljivost investicije. 

OB084-13-0156 - Vrtec Grgar 
Namen in cilj 
Zagotavljanje primernih pogojev za varstvo predšolskih otrok. 

Stanje projekta 
Konec leta 2013 bo zaključena programska zasnova in prostorska preverba možnosti ureditve 
(rekonstrukcija/novogradnja) objekta vrtca v naselju Grgar in sicer na obstoječi lokaciji oziroma parceli. 
Izdelana dokumentacija, ki bo obsegala posnetek in analizo obstoječega stanja, pripravo programa potrebnih 
prostorov za delovanje vrtca, izdelavo programske zasnove razširitve obstoječega vrtca po potrjenem 
programu ter energetske sanacije (I. varianta), izdelava programske zasnove za gradnjo novega vrtca z 
umestitvijo na novo lokacijo (II. varianata), bo osnova za nadaljnje projektiranje izbrane variante v letu 2014 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB084-13-0126 - Inv. vzdrž. in nakup opreme OŠ 
Namen in cilj 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki 
so v povprečju stari nad 30 let. Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih 
delih in nakupu opreme, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko 
vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si 
je ogledala vse objekte na področju šolstva. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za 
sofinanciranje. 

Stanje projekta 
Sofinanciranje poteka v skladu z letnim planom.. 

OB084-13-0127 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Namen in cilj 
Za športno dvorano v Novi Gorici je potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za najem s postopnim 
odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016. 

Stanje projekta 
Odplačilo postopnega odkupa poteka v skladu z letnim planom. 

OB084-13-0129 - Prizidek pri OŠ Fran Erjavca 
Namen in cilj 
Predvidena je celovita rekonstrukcija stavbe osnovne šole po posameznih fazah.  

Stanje projekta 
Investicija  - faza je zaključena. 

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk 
Namen in cilj 
Zagotavljanje ustreznih učnih pogojev za osnovnošolske otroke. 
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Stanje projekta 
V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za 
izvedbo investicije. V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo pripravljalnih del. V 
nadaljevanju sledi izvedba postopka novega javnega naročila za izgradnjo objekta. 

OB084-13-0131 - Energetska sanacija šol 
Namen in cilj 
Zagotavljanje primernih učnih pogojev osnovnošolcev in gospodarnega ogrevanja objekta. 

Stanje projekta 
Pri načrtovanju energetske sanacije stavb se je za sanacijo v okviru sofinanciranja iz Švicarskega prispevka 
določilo za izvedbo sanacije objekta podružnične OŠ Trnovo. V  Investicija je zaključena. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB084-13-0157 - Glasbena šola NG -2. faza 
Namen in cilj 
Zagotavljanje primernih prostorov za glasbeno izobraževanje mladine. 

Stanje projekta 
Od dokončanja I. faze je minilo že več let. Potrebno bo zagotoviti sredstva tudi za II. fazo, ki v naravi 
predstavlja temeljito rekonstrukcijo obstoječih učilnic. Projektna dokumentacija je izdelana in pridobljeno je 
gradbeno dovoljenje. 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

OB084-13-0135 - Park znanja-izgradnja študentskega doma 
Namen in cilj 
Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za študente. 

Stanje projekta 
Investicija v izgradnjo Študentskega doma v Novi Gorici je skladno s pogodbo v celoti prenesena na držav, 
kjer država nastopa kot investitor. Mestna občina Nova Gorica je v ta namen ustanovila brezplačno stavbno 
pravico v korist Republike Slovenije in nanjo prenesla gradbeno dovoljenje, ki ga je pridobila.  Investicija je 
v mirovanju. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC 
Namen in cilj 
Zagotavljanje novih kapacitet za delo in bivanje oseb s posebnimi potrebami. 

Stanje projekta 
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve. Dela so bila v začetku leta 2012 prekinjena. Mestna občina je pri investiciji vezana na aktivnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in je ministrstvo kot naročnika investicije že večkrat pozvalo 
k takojšnjemu nadaljevanju in zaključku investicije. V drugi polovici leta je MONG prevzela vodenje 
investicije.  

Z rebalansom se spreminja finančni tok investicije in sicer je sofinanciranje izvedeno na podlagi tropartitne 
pogodbe s strani MONG in ministrstva z izvajalcem. MONG je izvajalka investicije, nosilec pa je država. 
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OB084-13-0137 - Zavetišča za brezdomce 
Namen in cilj 
V lokalni skupnosti se v zadnjih letih zaznava potreba po vzpostavitvi ustreznih programov za brezdomce. 
Aktivnosti so v fazi iskanja ustreznih prostorov, kjer bi lahko potekali programi za brezdomce. Sredstva na 
postavki so namenjena začetnim aktivnostim v zvezi z navedeno tematiko. 

Stanje projekta 
Investicija je v mirovanju. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

OB084-13-0138 - Humanitarni center 
Namen in cilj 
Glede na potrebe po skladiščih za hrano, obleko, ki jo delijo humanitarne organizacije v lokalni skupnosti ter 
potrebe po zagotovitvi prostorov za nove programe (programi za brezdomce, razdelilnica hrane.), je smiselno 
skoncentrirati navedene aktivnosti, po katerih se izkazuje potreba, na enem mestu. 

Stanje projekta 
Sredstva na postavki se namenjajo nakupu celotnega kompleksa za namen humanitarnega centra, 
mladinskega centra in mladinskega hotela. Prioriteta investicije je izgradnja humanitarnega centra. Izveden je 
bil odkup objekta, pripravlja se dokumentacija za izvedbo investicijskega vzdrževanja. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB084-13-0182 - Ureditev plazu Šmihel 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za sanacijo plazu v Šmihelu. 

Stanje projekta 
Investicija je v teku. 

 

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB084-13-0057 - Nakup računalnikov in druge opreme 
Namen in cilj 
Zagotavljanje nemotenega delovanja računalniške strojne opreme. 

Stanje projekta 
Prizadevamo si, da delovne postaje, ki jih uporabljajo javni uslužbenci medobčinske uprave na svojih 
delovnih mestih, v celoti obnovimo na 4 ali vsaj na 5 let, ostalo strojno opremo pa takrat, ko je iztrošena 
oziroma se pokaže kot zastarela in ne več dovolj funkcionalna. 
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21 - KS BANJŠICE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Hodnik, beljenje, obnova tal na delu, ki ga je uničila voda ob okvari kanalizacije. Financiranje v letu 2014 iz 
proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 6.000 SKUPAJ 
6.000 Z rebalansom so bila na postavko prerazporejena sredstva 1.000€ iz prenosa sredstev iz l. 2013. 

22 - KS BRANIK 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Lastna udeležba v primeru prijave na razpis za energetske sanacije stavb v lasti lokalne skupnosti oz. za 
obnovo vodovodne instalacije in manjših investicijskih del. Financiranje v letu 2014 iz virov KS in proračuna 
MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 
Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 7.000 - Odhodki iz proračunskih sredstev 10.000 - SKUPAJ 17.000 

Z rebalansom se postavka poviša za 10.000€ za namen dokončanja urejanja okolice kulturnega doma v 
Braniku. 

 

23 - KS ČEPOVAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0165 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Dokončanje ureditve kuhinje v kulturnem domu, adaptacija električne napeljave v dvorani ter tekoče 
vzdrževanje. Financiranje v letu 2014 iz virov proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije 
in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 7.000 - SKUPAJ 7.000 

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0166 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 
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Stanje projekta 
Obnova fasade na južni in zahodni strani objekta kulturnega doma Simon Gregorčič. Financiranje v letu 2014 
iz proračuna MONG., navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 5.000 - SKUPAJ 
5.000. Z amandmajem so bila dodana sredstva v višini 3.000 EUR za pokrivanje stroškov pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. 

. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 10.862€ sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013 ter se postavko  
poviša za 2.000 €. Sredstva se nameni investicijam v kulturni dom. 

26 - KS GRGAR 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova parketa v dvorani zadružnega doma ter vzdrževalna dela na objektu kulturnega doma. Financiranje v 
letu 2014 iz virov KS in proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko 
vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 8.490 - Odhodki iz proračunskih 
sredstev 5.000 - SKUPAJ 13.490 

Z rebalansom se postavko poviša za 3.580 €. Sredstva se nameni za obnovo parketa v kulturnem domu. 

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0168 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS, obnova kulturnega doma. 

Stanje projekta 
Z rebalansom je bilo dodanih 11.000 € iz prenesenih sredstev preteklega leta ter 6.000€ iz proračuna za 
namen obnovitvenih del v kulturnem domu. 

 

28 - KS KROMBERK - LOKE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0160 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS, obnova kulturnega doma. 

Stanje projekta 
Dokončanje II. faze obnove kulturnega doma (dokončanje objekta in zunanja ureditev).  
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29 - KS LOKOVEC 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Nakup opreme za gornje prostore Doma KS, izvedba obrtniških del v spodnjem prostoru doma KS ter 
menjava oken. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 5.600 - SKUPAJ 5.600 Z rebalansom se na postavko prerazporedijo sredstva iz 
naslova prenosa iz l. 2013 v višini 1.511 €, ki se jih nameni nakupu opreme za dvorano. Z rebalansom se na 
postavko doda 4.600€, ki so namenjena dokončanju prostora ob dvorani (izdelava ometov, menjava oken, 
polaganje ploščic, elektroinstalacije, beljenje) . 

30 - KS LOKVE - LAZNA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0170 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova dotrajanih prostorov v domu krajevne skupnosti. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, 
navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - 
Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 4.000 - SKUPAJ 4.000 

31 - KS NOVA GORICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Redno vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti KS se financira iz lastnih sredstev. Ni proračunskih 
odhodkov. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko 
vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 1.000 - Odhodki iz proračunskih 
sredstev 0 - SKUPAJ 1.000 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 5.000 € iz naslova prenosa iz l. 
2013. 

32 - KS OSEK - VITOVLJE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0179 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine 
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Stanje projekta 
Sredstva so namenjena pripravi zemljišča za gradnjo doma krajanov. 

33 - KS OZELJAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0172 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Nujna obnovitvena dela v poslovnem objektu v lasti KS -na naslovu Ozeljan 49B ("Stara trgovina"). 
Financiranje v letu 2014 iz virov KS in proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 1.514 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 5.000 - SKUPAJ 6.514 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 10.000 € iz 
naslova prenosa iz l. 2013. 

34 - KS PRVAČINA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnovitvena in vzdrževalna dela na objektu doma krajanov, in sicer menjava oken in vrat v domu KS, 
zamenjava lesenega stropa, ipd. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. 
Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - 
Odhodki iz proračunskih sredstev 15.000 - SKUPAJ 15.000. 

35 - KS RAVNICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Vzdrževana dela v objektu doma KS (barvanje fasade, obnova žlebov, sanacija dela strehe, urejanje okolice 
stavbe), vzdrževanju športnega igrišča v upravljanju KS (barvanje črt in košnja) . Financiranje v letu 2014 iz 
proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 6.000 - SKUPAJ 
6.000. Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 2.243 € iz naslova prenosa iz l. 2013, ter 3.000 € iz 
proračuna za namen izvedbe prisilnega prezračevanja v stavbi KS. 
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36 - KS ROŽNA DOLINA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Priprava celotne dokumentacije za gradnjo večnamenskega objekta ter izvedba začetnih del. Ni predvidenih 
proračunskih sredstev. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 9.600 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 0 - SKUPAJ 9.600 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 1.400 € iz naslova 
prenosa iz l. 2013. 

37 - KS SOLKAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Dokončanje objekta pokritega kotalkališča na karavli z izgradnjo pokritih prostorov na zahodnem delu 
objekta. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 15.000 - SKUPAJ 15.000. 

Z rebalansom se postavka poviša za 30.000€ za namen ureditve muzeja 1. Svetovne vojne in muzeja 
mizarstva v Solkanu,  v stavbi krajevne skupnosti na Soški cesti 31. 

38 - KS ŠEMPAS 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova in redno vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. Investicije so financirane iz 
lastnih sredstev KS ter iz proračunskih sredstev. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem 
prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih 
sredstev 24.300 - Odhodki iz proračunskih sredstev 14.000 - SKUPAJ 38.300. Z rebalansom so bila dodana 
sredstva v višini 9.389 € iz naslova prenosa iz l. 2013. 

39 - KS TRNOVO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0178 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 
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Stanje projekta 
Sredstva so namenjena obnovitvenim in vzdrževalnim delom na stvarnem premoženju v lasti krajevne 
skupnosti (postavitev nadstreška nad vhodom v dvorano, menjava oken, izdelava ometa, ipd.) Financiranje v 
letu 2014 iz proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje 
stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0. - Odhodki iz proračunskih sredstev 20.000 
- SKUPAJ 20.000. Z amandmajem so bila dodana sredstva v višini 1.500 EUR za ureditev mladinske sobe. 

Z rebalansom se postavka poviša za 7.000€ za namen ureditve vaškega jedra (popravilo zidu, postavitev 
klopi, postavitev panojev za obvestila, pitnik za vodo, …)  

 
 
 
Pripravili: 
mag. Vesna Mikuž  
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