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UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica v prvem polletju je
pripravljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF) ki določa, da
mora župan v juliju pripraviti poročilo in ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo.
Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v drugi obravnavi
na seji dne 5. februarja 2015. Pri pripravi plana so bila uporabljena novelirana izhodišča
Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki so temeljila na jesenski napovedi
gospodarskih gibanj in s katerimi je Ministrstvo za finance seznanilo občine v oktobru
2014 v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov. Statistični
podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije se objavljajo z določenim
zamikom, kljub temu pa želimo pripraviti primerjavo med planiranimi izhodišči in trenutno
znanimi podatki. Planirana je bila realna rast bruto domačega proizvoda v višini 1,6 %,
podatki za prvo četrtletje letošnjega leta pa so spodbudni in kažejo, da znaša le-ta 2,9 %
glede na enako obdobje preteklega leta. Predvidena letna stopnja inflacije (dec./dec.
preteklega leta) naj bi znašala 101,1, po trenutno znanih podatki za junij (junij2015/junij
2014) pa znaša manj in sicer 99,3. Enako je s povprečno letno rastjo cen (I-XII tekočega
leta/I-XII preteklega leta), ki je bila predvidena v višini 100,6, po trenutno znanih podatkih
(jan.-junij2015/jan.-junij2014) znaša 99,5.
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno
stran, je bilo potrebno ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju Odloka
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015, ki je bil potrjen na seji
21. maja 2015. Z rebalansom so se načrtovani skupni prihodki zmanjšali, medtem ko so
se načrtovani skupni odhodki povečali. Predlagano zadolževanje se je povečalo za 1,2
mio EUR.
Po rebalansu je župan, v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2015, sprejel sklep o prerazporeditvi med proračunskimi postavkami, s
katerim so se skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah,
zaradi potreb izvrševanja proračuna.
Po rebalansu je župan, na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah, sprejel
ugotovitveni sklep, s katerim so se v splošnem delu veljavnega proračuna povečala
prejeta sredstva iz državnega proračuna za 59.755 €, ter prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za 338.615 €.
Sredstva so se vključijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 12 –
Občinska uprava na postavko 07.175 - Centralna čistilna naprava v višini 398.370 €.
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Realizacija ostalih davkov znotraj podskupine, med katerimi so davki na premičnine, davki
na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ne
izkazuje bistvenih odstopanj od zastavljenega plana.
704 – Domači davki na blago in storitve
Predstavljajo 2,3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v
podskupini pa izkazuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, ki je ob polletju dosegla realizacijo v višini 46,2 %. Preostali del prihodkov
podskupine sestavljajo davki na dobitke od iger na srečo (realizacija 32,2%), turistična
taksa (realizacija 55 %), občinske takse (realizacija 25 %), ter pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest (realizacija 45,7%).
706 – Drugi davki
V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih
UJP ne zna ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana
na ustrezni prihodkovni postavki. Do konca leta se običajno postavka uskladi in v
zaključnem računu ne izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno
stanje.
71 – NEDAVČNI PRIHODKI
710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Podskupina kontov predstavlja 67 % nedavčnih prihodkov oz. 23 % vseh proračunskih
prihodkov. Najvišji delež pričakovanih prihodkov predstavlja koncesijska dajatev od
posebnih iger na srečo, ki je realizirana v višini 2,332 mio € oz. 50,7 % predvidenega
plana. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta realizacija ne odstopa v veliki meri.
Prihodki od ostalih podeljenih koncesij (vodna pravica, rudarska pravica in drugo) so
realizirani v višini 26 % predvidenega letnega plana. Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend so minimalno predvideni, do realizacije pa v prvi polovici leta še ni prišlo.
Prihodki od obresti izkazujejo nizko realizacijo v višini 10,2 %, kar je predvsem posledica
izpada nekaterih prihodkov, kar pomeni da se denar sprotno porablja.
Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 35,7 %, prihodki od
drugih najemnin, za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja
oz. koncesionar pa izkazujejo realizacijo v višini 19,3 %. Poglavitni razlog slabše
realizacije je velik znesek odprtih terjatev do podjetja Komunala d.d., s katerimi imamo
sklenjeno še vedno veljavno pogodbo o najemu smetišča. Poleg tega imamo tudi odprt
velik delež terjatev do podjetja VIK, saj se je podpis pogodbe o najemu infrastrukture
zamaknil v mesec junij in podjetje še ni poravnalo vseh izstavljeni računov. Realizacija iz
tega naslova se pričakuje v drugem polletju.
711 – Takse in pristojbine
Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov in so ob polletju
realizirane v višini 72,9 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih
pri organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa
na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog
občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki in nanjo občina ne more vplivati.
712 – Globe in druge denarne kazni
Globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji so v prvi polovici leta realizirani v višini
42,7 %, kar ne predstavlja večjega odstopanja od predvidenega plana. Nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo prostora je v prvi polovici leta realizirano v višini 46,2 %.
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713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev
Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 66 % in sicer gre za lastne prihodke
krajevnih skupnosti, prilivi iz naslova razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, stroškov
cenitev ter nadomestila povezana s transakcijami mestne blagajne, ki si jih občina z
izstavitvijo računa povrne od podjetij s katerimi posluje.
714 – Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 7 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani v
višini 10 %. Največje odstopanje je na prihodkih od komunalnega prispevka, ki
predstavljajo večinski delež planiranih prihodkov v tej podskupini in sicer z realizacijo v
višini 124 tisoč €, kar znaša 4% glede na celoletni plan. Glavni razlog za izpad je
predvideno vplačilo komunalnega prispevka za opremljanje območja Majskih poljan, ki še
ni bilo realizirano. Drugi izredni nedavčni prihodki so realizirani v višini 153 tisoč €,
oziroma 57 % glede na celoletni plan. Ostali prihodki znotraj podskupine katerih pretežni
del predstavljajo povračila funkcionalnih stroškov so v okviru zastavljenega plana.
72 – KAPITALSKI PRIHODKI
722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu
2015. Realizacija ob polletju znaša zgolj 3,6 %, kar pomeni da je bilo realizirano zelo malo
prodaj zemljišč.
73 – PREJETE DONACIJE
730 – Prejete donacije iz domačih virov
V prvem polletju je bilo realiziranih 43,1 % predvidenih donacij. Pretežno gre za sredstva,
ki jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo svojih krajevnih praznikov
in raznih prireditev.
731 – Prejete donacije iz tujine
Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno
občino Nova Gorica zavezalo, da bo za obdobje petih letih sofinanciralo stroške muzejske
zbirke, ki je v prostorih bivše osnovne šole Šempas postavljena v čast njihovemu
narodnemu junaku Mihajlu. Realizacija je 100 % glede na plan.
74 – TRANSFERNI PRIHODKI
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V podskupini so bila predvidena sredstva v višini 2,953 milj. € pretežno iz državnega
proračuna za investicije in tekočo porabo, manjši del iz občinskih proračunov. Realizacija
iz državnega proračuna znaša 881.016 €, kar predstavlja 30,2 % plana. V realizacijo so
vključuje naslednja sredstva:
• finančni izpad dohodnine – 15. čl. ZFO v višini 259.543 €,
• ministrstvo za obrambo iz požarnega sklada v višini 55.781 €,
• ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Prizidek pri OŠ FE – 21. čl.
ZFO v višini 125.330 €,
• ministrstvo za šolstvo in šport za nevarne poti v višini 26.704 €,
• ministrstvo za notranje zadeve za sofinanciranje Medobčinske uprave v višini 39.035
€,
• ministrstvo za kmetijstvo in okolje za projekt CČN Nova Gorica v višini 351.566 €,
• ministrstvo za kmetijstvo in okolje za projekt komasacije v višini 12.719 €,
• ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Bimobis v višini 2.372 €,

6

•
•
•

služba vlade za razvoj kmetijstva za projekt Pot miru v višini 580 €
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt kolesarskih poti CroCTaL v
višini 535 €,
ministrstvo za delo za družinskega pomočnika v višini 6.851 €.

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov znaša 17.219 € in predstavlja 51,3 %
zastavljenega plana. V realizacijo so vključena sredstva nakazila občine Brda za
sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave.
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
Predstavljajo 27,6 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov in izkazujejo ob polletju
realizacijo v višini 2.062.870 € oz. 15 %. Zajemajo prejeta sredstva za izvajanje skupne
kmetijske politike, prejeta sredstva za izvajanje centraliziranih programov EU ter sredstva
strukturnih in kohezijskih skladov iz sredstev proračuna Evropske unije. Sistem
nakazovanja sredstev temelji na predložitvi zahtevkov z dokazili o plačilu že opravljenih
del, kar pomeni nujno zalaganje proračunskih sredstev. V realizacijo so vključena nakazila
naslednjih sredstev:
• za projekt komasacije - 38.158 €
• za projekt sam svoje sreče kovač – 1.666 €
• za projekt Adria A – 8.464 €
• za projekt CČN Nova Gorica – 1.992.205 €
• za projekt Gotrawama – 2.216 €
• za projekt Bimobis – 20.161 €

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni
evropski partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz
raznih skladov oz. politik. Realizacija znaša 170.171 € in presega predviden plan. V
realizaciji so zajeta naslednja nakazila:
•
•
•
•
•

za projekt We are tre planet – 26.042 €
za projekt Solum – 128.306 €
za projekt WAP – 6.749 €
za projekt Pumas – 8.440 €
druga manjša nakazila – 634 €.
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409 - Rezerve
Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo
v rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem
obsegu. Ob polletju je izkazana realizacija v višini 50 %. Podroben pregled porabe
proračunske rezerve je prikazan v nadaljevanju. Pri splošni proračunski rezervaciji do
realizacije na omenjenem kontu ne prihaja, ker so tam sredstva samo planirana. Sredstva
se na podlagi sklepa župana prenesejo in realizirajo na proračunski postavki in kontu, na
katerem po vsebini sodijo. Podroben pregled je prikazan v obrazložitvah posebnega dela
proračuna na proračunski postavki 05.008.
41 – TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki
na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila
se vršijo mesečno in so v skladu s planom. Preostali del sredstev je namenjen
subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom za subvencioniranje novih delovnih mest,
samozaposlitev ter spodbud za urejanje zemljišč, pospeševanja in razvoja kmetijstva.
Dodeljujejo se na podlagi objavljenih razpisov, zato prihaja do realizacije običajno v drugi
polovice leta. Realizacija subvencij znaša ob polletju 46,4 %.
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so
doplačila za otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev,
štipendije, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na
domu, financiranje družinskega pomočnika, subvencije stanarin, regresiranje socialno
šibkih in druge. Omenjeni stroški so takšne narave, da nastajajo pretežno mesečno in
sicer je realizacija 47,1 % glede na letni plan.
412 – Transferi nepridobitnim organizacijam jin ustanovam
V podskupini se realizirajo pretežno sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so
sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v kmetijstvu, sofinanciranje
programov društev za razvoj podeželja, sofinanciranje programov klubov in društev s
področja športa, večje športne prireditve, sofinanciranje otroških, mladinskih in kulturnih
programov ter društev s področja socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
razpisa, realizacija se pričakuje v drugem polletju, v prvem polletju pa znaša 21,1 %
letnega plana.
413 – Drugi tekoči domači transferi
Največji delež odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih
zavodih s področja šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne dejavnosti, ki se
nakazujejo mesečno. V letošnjem letu se sredstva za plače nakazujejo na podlagi
dejanskih mesečnih zahtevkov, izdatki za blago in storitve pa se nakazujejo v obliki
dotacij. Realizacija znaša 39 % glede na letni plan, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva so namenjena za nakupe zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih
sredstev in zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo
osnovnih sredstev je ob polletju nizka, kot je že običajno v zadnjih letih in znaša 21 %
glede na letni plan, vendar je za 1,579 mio € višja kot v istem obdobju lani.
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Poglavitni razlog nižje realizacije je zamik večinskega dela izdatkov za izgradnjo
Centralne čistilne naprave v drugo polletje, saj predstavljajo investicijski odhodki za ta
projekt kar 71 % vseh investicijskih odhodkov. Ker predstavlja ta isti projekt kar 37 % vseh
predvidenih odhodkov na letni ravni, zamik investicije prispeva k nizki realizaciji skupne
bilance odhodkov v prvem polletju.
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 – Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeševanje kmetijstva in
podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana v drugi polovici leta, kot
pretežno velja za vse razpise. Realizacija podskupine je v višini 9,2 %.
432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije
in investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 10,7 %, kar je dokaj običajno,
saj se v vrtcih in šolah vzdrževalna dela običajno opravljajo med poletnimi počitnicami,
podobno je tudi pri ostalih zavodih, tako da pride do večje realizacije v drugem polletju.
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Proračunska rezerva
Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti
sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva
namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega
proračuna mesečno izločajo sredstva do višine, ki jo je določi odlok. Odlok o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 je določil oblikovanje obvezne rezerve v višini
290.000 €.
Do 30.6. tekočega leta je bilo izločenih 145.000,00 €, kar je polovica predvidenih sredstev,
stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta je znašalo 23.265,52 €, obresti od
depozitov pa so znašale 8,91 €, kar je skupaj pomenilo 168.274,43 € razpoložljivih
sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znašala 19.594,60 € in sicer za naslednje namene:
•
•

Interventna sanacija plazu na lokalni cesti v Stari Gori
Posek nevarnih dreves poškodovanih po žledolomu in neurju

Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2015 znaša 148.679,83 €.
REZERVNI SKLAD
I.

STANJE NA RAČUNU 01.01.2015

II.

PRIHODKI 2015 (1+2)
1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG
2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV)

III. STROŠKI 2015
SKUPAJ
IV. STANJE NA RAČUNU 30.06.2015 (I.+II.-III.)

23.265,52

145.000,00
8,91

19.594,60
148.679,83
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 - Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev izkazujejo realizacijo v višini
60,3 %.
Prejeta vračila so realizirana v višini 52,5 %, kar je skladno s planom. Vključujejo prvi
obrok vračila za dolgoročno posojilo podjetja Gonzaga d.o.o. in vračila za dolgoročno
posojilo dano podjetniku Žabarju.
Kupnine iz naslova privatizacije so realizirane v višini 88,5 %, ker je skladno s
pričakovanji. Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu predstavljajo nakazila
zgolj še poravnane zapadle obveznosti za nazaj, kar pa je zelo težko predvideti.
44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v prvi polovici leta ne izkazujejo realizacije.
Predvideno je povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva
Goriške v drugi polovici leta.
RAČUN FINANCIRANJA
50 - Zadolževanje
Iz računa financiranja je razvidno, da se je Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta
zadolžila za 3,4 mio €. Celotni znesek predstavlja likvidnostno zadolžitev, ki ga je
potrebno poravnati do konca tekočega leta in se v zaključnem računu ne izkazuje, prav
zaradi tega pa se takšne zadolžitve tudi ne planira. V planu predvideni znesek v višini 1,2
mio predstavlja predvideno dolgoročno zadolžitev, ki v prvi polovici leta še ni bila
realizirana.
55 – Odplačila dolga

Odplačila za kredite, ki so bili najeti v preteklih letih so v prvi polovici leta potekala skladno
s predvidenimi amortizacijskimi načrti. Predčasno je bil vrnjen v lanskem letu najeti kredit
za izvedbo projekta »Čistilna naprava naselja Branik ISO-PRA«, ker so bila zaradi
ustavitve projekta »Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo«, odobrena sredstva
preusmerjena na že dokončani projekt v Braniku. V izogib dvojnemu financiranju je bilo
potrebno namenski kredit predčasno vrniti. Realizacija ob polletju tako znaša 62,7 %
plana. Preostala sredstva bodo zadoščala za redna odplačila v drugi polovici leta ter za
obveznosti, ki bodo nastale ob uspešno izpeljanem postopku predvidenega dolgoročnega
zadolževanja
Rezultat poslovanja vseh treh bilanc v prvem polletju je pozitiven v višini 403.318 € in
povečuje stanje sredstev na računih.
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II.
POROČILO
O
REALIZACIJI
FINANČNIH
NAČRTOV
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV V OBDOBJU 1. 1. – 30. 6. 2015

NEPOSREDNIH

A Bilanca odhodkov
01 - MESTNI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 - Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori)
Proračunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 38,3 %
Sredstva za tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja so bila v prvem polletju porabljena
v manjšem obsegu glede na plan. Zaradi racionalizacije poslovanja se je poraba na tej
postavki znižala, saj večino dela opravimo sami.
01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije
Proračunska sredstva: 130.000 €
Realizacija 30.6. 50,7 %
Sredstva za sejnine in druga pripadajoča povračila stroškov so bila v prvem polletju
porabljena v predvidenem obsegu. Poraba na tej postavki se giblje v okviru planiranih
sredstev in v odvisnosti od programa dela mestnega sveta.
01003 - Financiranje političnih strank
Proračunska sredstva: 21.500 € Realizacija 30.6. 51,6 %
Sredstva za financiranje političnih strank so bila v prvem polletju porabljena v
predvidenem obsegu. Politične stranke prejemajo mesečna izplačila iz proračuna skladno
s sklepom mestnega sveta.
01004 - Prenos sej Mestnega sveta
Proračunska sredstva: 18.100 € Realizacija 30.6. 47,8 %
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v predvidenem obsegu. V okviru te postavke
so zajeti stroški prenosov sej mestnega sveta, izdelava magnetograma sej in upravljanje z
ozvočenjem na sejah mestnega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01005 – Stroški lokalnih volitev
Proračunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 97,1 %
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v celoti in sicer za plačilo še ne refundiranim
stroškov v povezavi z izvedbo lokalnih volitev v preteklem letu.
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02 - NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Sejnine - Nadzorni odbor
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 20,5 %
Sredstva za sejnine in pripadajoča povračila stroškov so bila v prvem polletju porabljena v
manjšem obsegu glede na plan in sicer so bile sprovedene sejnine za udeležbo na treh
odborih.
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03 - ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
03001 - Plače in drugi izdatki
Proračunska sredstva: 56.000 € Realizacija 30.6. 46,6 %
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v predvidenem obsegu. Sredstva so bila
porabljena za izplačilo plače župana, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov
prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za
zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo
ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
03002 - Izdatki za službena potovanja
Proračunska sredstva: 1.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V prvem polletju sredstva niso bila realizirana.
03003 - Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev
Proračunska sredstva: 28.000 € Realizacija 30.6. 43,2 %
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v predvidenem obsegu. Sredstva so bila
porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije dveh podžupanov.
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12 - OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
07240 – Priprava projektov
Proračunska sredstva: 100.000 €

Realizacija 30.6. 55,3 %

V prvi polovici leta 2015 so bile v okviru proračunske postavke izvedene predvsem
aktivnosti vezane na projekt BIMOBIS, ki je bil v mesecu aprilu uspešno zaključen z
izgradnjo kolesarske steze na delu Vojkove ceste – med krožiščem pri Sabotinu in
krožiščem pri Brumatu. Nov kolesarski odsek bo dopolnil mestno kolesarsko mrežo s
povezavo na novo kolesarsko pot po Ulici Milojke Štrukelj in preko obstoječe kolesarske
steze po Lavričevi ulici do obnovljene kolesarske poti po ulici Gradnikove brigade. V
okviru proračunske postavke pa je bila izvedena tudi Analiza učinkovitosti rabe energije in
test javno-zasebnega partnerstva.
V okviru proračunske postavke bodo v drugem polletju izvedene predvsem naloge, ki
večajo možnosti pridobitve zunanjih, drugih virov financiranja, ter naloge, ki so
neposredno vezane na pripravo dodatne potrebne dokumentacije, ki povečuje možnost
črpanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev. V drugi polovici leta 2015 je tako
predvideno črpanje proračunskih sredstev iz te postavke za pripravo TUS – Trajnostne
urbane strategije MO Nova Gorica.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..)
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 41,1 %
Realizacija plačil bančnih storitev in drugih operativnih odhodkov je bila v prvem polletju
realizirana v okviru predvidenega.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
04001 - Mednarodno sodelovanje
Proračunska sredstva: 21.500 € Realizacija 30.6. 53,4 %
V prvem polletju so bila porabljena sredstva za izvedbo nalog čezmejnega in
mednarodnega sodelovanja (sprejemi, obiski, prevajanje) ter sofinanciranje izvajalcev
mednarodnih aktivnosti, pomembnih za mestno občino (božično srečanje pevskih zborov
iz Nove Gorice, Gorice (Italija) in Celovca (Avstrija), 30. obletnica pobratenja RK Nova
Gorica in krvodajalcev iz Ronk (Italija), sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru EZTS GO
po pogodbi z RRA Severne Primorske). Poseben poudarek smo namenili poglabljanju
sodelovanja z ruskim mestom Dubna, s katerim je Mestna občina podpisala dogovor o
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sodelovanju, aktivno pa podpira tudi vse aktivnosti v smeri poglabljanja gospodarskih
stikov z Rusko federacijo.
Ostali planirani odhodki so vezani na drugo polovico leta. Večje odhodke si obetamo za
organizacijo dogodka ob 50. obletnici sodelovanja z Občino Celovec, za tradicionalno
srečanje upokojencev iz Nove Gorice in San Vendemiana (Italija) ter za gospodarsko
srečanje domačih in ruskih podjetnikov, ki ga načrtujemo v mesecu oktobru.
04048 – EZTS - GO
Proračunska sredstva: 17.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V letu 2014 se je operacionaliziralo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS
GO ter pričelo z izvedbo operativnih nalog na pripravi dveh pilotnih projektov, ki bosta
predvidoma kot podprogram umeščena v Program čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija za obdobje 2014-2020.
V prvem polletju sredstva niso bila realizirana. V tem času so se izvajale naloge vezane
na umeščanje pilotnih projektov v podprogram, zasnovi za vzpostavitev mehanizma
celostne teritorialne naložbe (CTN) za izvajanje podprograma, pripravi pilotnih projektnih
predlogov (Naravni park Soča, in vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih in socialnih
storitev), ter koordiniranju dela odborov EZTS GO.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
06001 - Občinske nagrade
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V prvem polletju sredstva niso bila realizirana. Črpanje sredstev na proračunski postavki
terminsko zapade v drugo polovico leta, po sprejetju Sklepa o podelitvi priznanj Mestne
občine Nova Gorica za posamezno koledarsko leto. Sredstva bodo porabljena za nakup
likovnih del in denarne nagrade nagrajencem.
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
06002 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
Proračunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 10,5 %
V prvem polletju so bila sredstva porabljena za manjša popravila računalnikov, ki
zahtevajo zamenjavo strojnih komponent in perifernih enot. Vsa ostala popravila
računalnikov, kot so ponovne namestitve operacijskega sistema, povezav, sistemskih
orodij in uporabniških aplikacij opravljamo sami. Zaradi racionalizacije poslovanja je
poraba nižja glede na plan.
06003 - Nakup računalnikov
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 15,7 %
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V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nujne zamenjave opreme pri uporabnikih
(zamenjava 2 ekranov, nabava prenosnika za vodjo kabineta župana) ter za vzpostavitev
dodatne brezžične točke v upravni stavbi. Delno se iz te postavke krijejo stroški za najem
tiskalnikov. Zaradi racionalizacije poslovanja je poraba nižja glede na plan.
V drugi polovici leta bo izvedena nadgradnja komunikacijskega vozlišča lokalne mreže ter
zamenjava manjšega števila starejših osebnih računalnikov, na katerih delo ne bo več
mogoče zaradi premajhnih kapacitet in zastarelega operacijskega sistema. Sredstva bodo
zadoščala le z omejitvijo zamenjav računalnikov ter z izvedbo varčnega in skrbnega
nakupa nove opreme.
04029002 Elektronske storitve
06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme
Proračunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 55,2 %
Postavka je bila v primerjavi s preteklimi leti zmanjšana, zato je bilo do polletja porabljenih
več kot polovica sredstev, ki se namenjajo za mesečne stroške vzdrževanja informacijskih
sistemov (dokumentni, finančno knjigovodski in prostorski), za vzdrževanje in gostovanje
spletnega mesta www.nova-gorica.si in za mesečne stroške vzdrževanja ostalih manjših
programskih rešitev. Sredstva so bila namenjena še za registracijo spletnih domen ter za
manjše dodelave in nadgradnje programskih rešitev. Sredstva bodo zadoščala do konca
leta, če ne bo nepredvidenih dodatnih del in stroškov.
06005 - Nakup programske opreme
Proračunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 44,7 %
Sredstva so bila porabljena za nabavo licence za uporabo poslovno informacijskega
sistema GVIN ter za nabavo licenc za IMiS module, ki se uporabljajo v dokumentnem
sistemu SPIS. V drugem polletju se pričakuje izvedena nadgradnja programske rešitve za
finančno-knjigovodski sistem.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04002 - Stroški oglaševalskih storitev
Proračunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 32,8 %
V okviru proračunske postavke smo v prvi polovici leta oglaševalsko podprli pustovanje v
Mestni občini Nova Gorica, Goriške dneve knjige in predstavitev aktualnega dogajanja v
mestni občini. Iz postavke smo krili tudi mesečne stroške dnevnega zbira objav (klipinga)
mestne občine. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v predvidenem obsegu.
06006 - Uradne objave
Proračunska sredstva: 16.000 € Realizacija 30.6. 64,9 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana nad okvirom pričakovanega. Realizacija
proračunske postavke je visoka zaradi objav obsežnih aktov sprejetih na mestnem svetu
in objav raznih razpisov.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
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04003 - Prireditve in gostinske storitve
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 52,8 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Večino porabljenih
sredstev smo namenili financiranju izvedbe novoletnega sprejema in slovesnosti ob
dnevu samostojnosti in enotnosti, ki sta se sicer odvijala v mesecu decembru lani. Skozi
postavko se je financiralo tudi izvedbo programa slovesnosti ob kulturnem prazniku,
dnevu upora proti okupatorju, s katerim smo obeležili tudi 70-letnico osvoboditve, in
slovesnosti ob 70-letnici prve slovenske vlade. Preostali del sredstev smo porabili za
ostale priložnostne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji mestne občine, sprejeme ter
protokolarne pogostitve.
04004 - Protokolarne nabave
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 80,5 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Skozi postavko so
bila poravnana sredstva za novoletne obdaritve oziroma nabavo protokolarnih daril
(Županovo vino Mestne občine Nova Gorica, Rožni sirup z okusom vrtnice…) ter pripravo
ustreznega grafičnega materiala za protokol (npr. čestitke, priznanja, letaki ipd.).
04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih
Proračunska sredstva: 2.600 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana, saj so slovesnosti potekale v soorganizaciji
javnih zavodov oziroma na prostem.
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. Do realizacije postavke še ni prišlo, saj bomo
sredstva namenili za izvedbo programa prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica
v mesecu septembru.
09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev
Proračunska sredstva: 160.000 €
Realizacija 30.6. 61,0 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Sredstva so bila
porabljena za organizacijo prireditev v mesecu decembru 2014 in sicer Nova Gorica –
Novoletna doživetja. Organizirani so bili številni glasbeni, kulturni dogodki ter otroški
program. Izplačani so bili honorarji za nastopajoče, stroški najema infrastrukture, stroški
SAZAS-a, IPF-a, elektrike, vode, odškodnine za uporabo prostora, varovanja, rediteljske
službe. V okviru postavke se je sofinancirala tudi organizacija pustovanja v Novi Gorici, za
kar je skrbel Mladinski center ter organizacija postavitve mlaja, ki jo je vodil Goriški muzej.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06007 - Vzdrževanje poslovnih prostorov
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 47,2 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Izvedla so se nujna
vzdrževalna dela in sicer se je skozi postavko financirala obnova strelovoda v zaporu v
Vili Bartolomej in vzdrževanje garaže pod knjižnico. Skozi postavko se financira tudi
mesečne izdatke za stroške upravljanja naših prostorov.
06008 – Vzdrževanje objektov v lasti občine
Proračunska sredstva: 52.000 € Realizacija 30.6. 12,1 %
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Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Skozi postavko se je
poravnala nujno potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za grad
Ozeljan. Skozi postavko se knjiži kompenzacija z najemnino poslovnih prostorov SAZU,
saj so najemniki sami investirali v prenovo našega objekta.
06010 - Cenitve, natečaji, stroški postopkov
Proračunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 9,2 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v manjšem obsegu glede na plan, saj se je
izvedla samo ena cenitev.
06034 – Sodna poravnava SGP
Proračunska sredstva: 11.565 € Realizacija 30.6. 100,0 %
Na proračunsko postavko so se zagotovila sredstva iz posebne proračunske rezerve.
Sredstva so se namenila za pokritje izvršbe podjetja Geoinžiniring d.o.o. in sicer v višini
obveznosti, ki jo je imela MONG do družbe SGP iz naslova sodne poravnave. S tem
nimamo več nobene odprte obveznosti do družbe SGP, niti do ostalih podpisnic
poravnave."
11018 - Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture
Proračunska sredstva: 75.000 € Realizacija 30.6. 44,5 %
Skozi postavko se financira naloge, ki jih v imenu mestne občine vodijo izvajalci
gospodarskih javnih služb. V prvem polletju je bil del sredstev porabljen za pokritje
obveznosti iz preteklih let. V drugi polovici leta se bodo financirala sredstva, ki so
namenjena za pokritje stroškov vodenja evidenc tekočega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine
Proračunska sredstva: 8.600 € Realizacija 30.6. 70,8 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. Sredstva so bila
porabljena za plačilo prvega od dveh obrokov članarine za Skupnost občin Slovenije ter
za plačilo celotne članarine Združenju mestnih občin Slovrenije.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06011 - Plače in drugi izdatki
Proračunska sredstva: 2.210.000 €

Realizacija 30.6. 48,0 %

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega. V okviru postavke so
bila sredstva porabljena za plače javnih uslužbencev, dodatke, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, izplačilo jubilejnih nagrad ter odpravnin. Sredstva so se porabila
še za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za
zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter
plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
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06012 - Pisarniški in splošni material in storitve
Proračunska sredstva: 115.000 €
Realizacija 30.6. 50,0 %
Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranih sredstev.
06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Proračunska sredstva: 170.000 €
Realizacija 30.6. 55,0 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva
Proračunska sredstva: 10.500 € Realizacija 30.6. 33,3 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v manjšem obsegu glede na plan zaradi
racionalizacije poslovanja.
06016 - Izdatki za službena potovanja uprave
Proračunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 14,9 %
Postavka je bila v prvem polletju porabljena v manjšem obsegu glede na plan. Zaradi
racionalizacije poslovanja se je poraba na tej postavki znižala. Sredstva so bila porabljena
za izplačilo dnevnic za službena potovanja tako doma kot v tujini, za izplačilo kilometrin za
uporabo lastnega vozila v službene namene (zgolj v primerih, ko ni na razpolago
službenih vozil).
06018 - Drugi operativni odhodki
Proračunska sredstva: 329.639 €

Realizacija 30.6. 58,4 %

Realizacija postavke ne poteka enakomerno mesečno, ampak je poraba sredstev odvisna
od procesnih dejanj v postopkih, ki jih odvetniki vodijo in od plačil za storitve revizij,
pregledov in svetovanj, za katere občina med letom odda javno naročilo in je javno
naročilo med letom tudi realizirano. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v skladu s
prejetimi računi, po pogodbah za pravne oziroma odvetniške storitve, ki predstavljajo
večinski del porabe sredstev. In sicer so bile plačane storitve v zadevah Immorent,
Komunala, R CERO, Marc – OŠ Ledine, zvetli SGP in NUSZ HIT. Druga plačila so
vezana na: svetovalne storitve pri razreševanju nedorečenih pogodbenih obveznosti s
podjetjem Immorent po pogodbi iz leta 2008, skrbni pregled poslovanja Komunala d.d.,
revizije, študentsko delo, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in ostali
nepredvideni stroški.
06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu
Proračunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 42,3 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06037 – Javna dela
Proračunska sredstva: 4.000 €

Realizacija 30.6. 28,5 %

Sredstva so bila porabljena za izplačilo decembrske plače udeležencu programa javnega
dela ter za ostale stroške v zvezi z delom za mesec december 2014 (izplačilo januar
2015).
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06022 - Varovanje zgradb in prostorov
Proračunska sredstva: 67.000 € Realizacija 30.6. 50,1 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za
registracijo
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 56,8 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 40,6 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 62,1 %
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru pričakovanega.
06028 - Nakup pohištva in druge opreme
Proračunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 21,0 %
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na plan zaradi varčevalnih ukrepov.
06035 – Obnova strehe in oken na upravni stavbi
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka ni bila realizirana zaradi varčevalnih ukrepov.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ
Proračunska sredstva: 48.000 € Realizacija 30.6. 52,5 %
V skladu z načrtovano dinamiko in namenom so bila sredstva porabljena za nakup
opreme štabu in enotam CZ, ki jo je potrebno redno menjati, poravnavo obratovalnih
stroškov povezanih z zaklonišči, ki so v lasti občine ter servis in vzdrževanje opreme in
sredstev za potrebe intervenciji.
04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva
Proračunska sredstva: 51.000 € Realizacija 30.6. 51,9 %
V okviru načrtovanih sredstev se je v prvi polovici leta zagotovilo obvezno cepljenje
pripadnikov CZ, poravnalo premijo nezgodnega zavarovanja članov, in zavarovanja
zaščite opreme. Organizirane so bile vaje civilne zaščite ( reševanje s pomočjo
helikopterja, usposabljanje poverjenikov za CZ, vaje enote za hitre intervencije ). Prav
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tako so bili poravnani vsi zahtevki iz naslova refundacij plač za vpoklicane člane CZ v
primeru reševanja in obveznega usposabljanja. Društvom, ki so vključena v sistem CZ so
bila nakazana sredstva po letni pogodbi. Ocenjuje se, da bodo sredstva zadostovala za
realizacijo vseh zastavljenih aktivnosti.
04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 28,3 %
Sredstva za plačilo najema prostorov za ogrožene družine so se porabila v skladu z
potrebami in sklenjenimi pogodbami.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Proračunska sredstva: 923.000 €
Realizacija 30.6. 35,4 %
V prvi polovici leta so bila javnemu zavodi nakazana sredstva za plače zaposlenih in
sredstva za pokrivanje materialih stroškov skladno z pogodbo o financiranju javne službe,
ki jo zavod zagotavlja. Realizacija znaša 35,4 % glede na letni plan, ker smo datume
nakazil prilagodili datumom izplačil plač v javnih zavodih.
04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %
Skozi postavko se po planu plačuje obroke leasinga za gasilsko vozilo GCGP – 3 ( PGD
Nova Gorica ).
04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev
Proračunska sredstva: 120.000 €
Realizacija 30.6. 45,0 %
Sredstva v okviru postavke so namenjena zagotavljanju zaščitnih ukrepov v treh
prostovoljnih gasilskih društvih, ki delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica.
Poraba je v prvi polovici leta potekala mesečno, skladno z dinamiko določeno v pogodbah
o sofinanciranju, ki jih društva imajo sklenjene z občino.
04036 - Sredstva iz požarnega sklada
Proračunska sredstva: 165.000 €
Realizacija 30.6. 33,8 %
Sredstva so se v prvi polovici leta delila med prostovoljna gasilska društva in javni zavod
skladno s sklepom odbora, ki odloča o delitvi sredstev iz požarnega sklada.
04043 – Novogradnja gasilskega doma
Proračunska sredstva: 6.000 € Realizacija 30.6. 98,6 %
Sredstva so porabljena za plačilo aktivnosti povezanih z novogradnjo gasilskega doma.
04044 – Investicije v osnovna sredstva
Proračunska sredstva: 120.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Za vozilo, ki je že naročeno s strani javnega zavoda bo realizirano v drugi polovici leta.
Poraba je skladna s planom.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
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09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del
Proračunska sredstva: 230.000 €
Realizacija 30.6. 46,9 %
Sredstva za subvencioniranje javnih del potekajo v skladu s podpisanimi pogodbami z
Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica in prejemniki sredstev. V
program javnih del je vključenih 71 brezposelnih oseb pri 28 izvajalcih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

09005 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva
Proračunska sredstva: 130.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva so namenjena dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in
podeželju v Mestni občini Nova Gorica za sofinanciranje osnovne kmetijske proizvodnje in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Porabljena bodo predvidoma proti
koncu leta, ker je potrebno pred objavo javnega razpisa sprejeti tudi nov odlok, h
kateremu pa morata dati soglasje tudi pristojni ministrstvi.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
09006 - Priprava projektov za razvoj podeželja
Proračunska sredstva: 14.730 € Realizacija 30.6. 24,1 %
Sredstva so bila porabljena za plačilo davčnih obremenitev za zemljišča v lasti ali zakupu
MONG, izračun bruto dodane vrednosti za potrebe dokazil o uspešnosti investicije, tisk
promocijske zloženke za prireditev, vzdrževanje spletnih strani za izvedene projekte,
cenitev nepremičnine in vzdrževanje poljskih poti v lasti MONG.
09007 - Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja
Proračunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa po "Odloku o sofinanciranju programov
društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica" za sofinanciranje
izobraževanja, promocije društev in območja delovanja društev, priprave in izvedbe
projektov s področja kmetijstva in podeželja, izvedbe prireditev in nakupu ali izdaji
strokovne literature, zbornikov in promocijskega materiala ter materialnih stroškov,
vezanih na izvedbo programa društev. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
09049 - Program Leader - promocija vinske ceste
Proračunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. Sredstva bodo porabljena za izvedbo
tradicionalne prireditve "Zvezdni utrinki v kozarcu 2015" kot promocijska aktivnost članov
vinske ceste, ki se izvede v avgustu.
09067 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Proračunska sredstva: 8.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva bodo porabljena za ukrepe po Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica in sicer deloma za kritje stroškov
nabave krmne koruze, preostanek sredstev pa za zatiranje pelinolistne ambrozije na
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zemljiščih v lasti Mestne občine Nova Gorica, oziroma drugih ukrepov skladno z odlokom.
Ker nakazilo iz koncesionine dobimo šele konec junija, je predvidena realizacija med
julijem in septembrom.

11029003 Zemljiške operacije
09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij
Proračunska sredstva: 41.770 € Realizacija 30.6. 100,0 %
S prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pridobili
sredstva za ureditev stanja na kompleksih Rimci I, Rimci II, Hrastov hrib in CerovoObramovec. Sredstva so bila porabljena v skladu s prijavo na javni razpis za pridobitev
sredstev za izvedbo del, ki so bila predvidena konec leta 2014 in v začetku leta 2015.
09047 - Gospodarjenje z gozdovi
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 2,4 %
V skladu z določili Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) moramo z gozdovi v naši
lasti ustrezno gospodariti. Sredstva so bila porabljena za plačilo pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest za gozdove v lasti Mestne občine Nova Gorica ter za opravljene cenitve
lesa. Pretežni del realizacije se pričakuje v drugem polletju.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
09015 - Program zaščite živali, azil za pse
Proračunska sredstva: 48.000 € Realizacija 30.6. 42,0 %
Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 s
spremembami) dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem
območju. Sredstva so bila porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski
pogodbi v skladu z določili navedenega zakona po predvidenem planu.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh
Proračunska sredstva: 45.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Investicije v okviru proračunske postavke se izvajajo na podlagi tripartitne pogodbe
sklenjene med MONG, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom
RS za gozdove Slovenije. V letu 2015 MONG navedene pogodbe (do 17.6.2015) še ni
prejela, prejela pa je usklajen program vzdrževanja gozdnih cest s strani Zavod za
gozdove Slovenije za leto 2015 in sicer v začetku maja. MONG je v skladu z zakonom o
javnem naročanju, začela postopek izbire izvajalca tako za državni, kot tudi zasebni gozd
in ju v začetku junija tudi izbrala. Pogodbe o izvedbi del še niso podpisane. Kljub
kasnejšemu podpisu pogodbe z ministrstvom in posledični kasnejšemu izvajanju
investicije planiramo izvedbo v predvidenih pogodbenih rokih - do 30.11.2015.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
07002 - Energetski koncept
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 16,7 %
Del sredstev je namenjen izvajanju letnega plana energetskega managerja – zavoda
GOLEA, ki je bil potrjen na marčevski seji mestnega sveta. Podpisana je bila letna
pogodba, ki je deloma že realizirana, del nalog je v izvajanju, preostale naloge pa se bodo
izvajale skladno z dogovorom. Del sredstev je bil namenjen plačilu storitev iz naslova
projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. V pripravi je tudi razpis za izbiro
izdelovalca energetskih izkaznic za objekte v lasti lokalne skupnosti za katere je le-te
potrebno izdelati. Preostala sredstva pa so namenjena pokritju stroškov izdelave
Lokalnega energetskega koncepta občine.
07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture
Proračunska sredstva: 120.000 €
Realizacija 30.6. 10,2 %
Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnovitvenih del na toplotnih postaj in centralni
kotlovnici, obnovi in nadgradnji centralno nadzornega sistema, pripravi dokumentacije za
izvedbo obnove dela omrežja ter ostala manjša obnovitveno investicijska dela na sistemu.
Glavnina načrtovanih del se bo izvajala v poletnih mesecih izven kurilne sezone, med
drugim je predvidena obnova dela omrežja na Cankarjevi ulici.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij
Proračunska sredstva: 250.000 €
Realizacija 30.6. 38,5 %
V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju mesta Nova Gorica in naselij Solkan,
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. Dela se izvajajo na podlagi pogodbe o koncesiji s
Komunalo Nova Gorica d.d., letnega programa in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Ur. list RS, št. 62/1998 v okviru
proračunskih možnosti.
Zimska služba je bila realizirana v okviru stroškov povprečne zime. Ostala vzdrževalna
dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del.
07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij
Proračunska sredstva: 520.000 €
Realizacija 30.6. 69,0 %
V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest izven območja mesta Nova Gorica in naselij Solkan,
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. Dela se izvajajo na podlagi pogodbe o koncesiji s
Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d., letnega programa in
Pravilnika o vrstah
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vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Ur. list RS, št.
62/1998 v okviru proračunskih možnosti.
Stroški zimske službe, ki bremenijo to proračunsko postavko so bistveno presegli
povprečne stroke predhodnih zim zato smo ostala vzdrževalna dela v skladu z sprejetim
letnim programom izvajanja del ustrezno prilagodili razpoložljivim sredstvom.
07267 – Priprava CPS (Celostne prometne strategije)
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Mestna občina Nova Gorica v letu 2015 načrtuje začetek priprave celostne prometne
strategije za območje mestne občine Nova Gorica (CPS MONG). Dinamiko priprave bo
prilagodila predvidenemu razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje priprave
dokumenta. V prvem polletju so bile opravljene aktivnosti v povezavi z zagotovitvijo
pogojev za možnost kandidiranja na predviden JR, realizacija se pričakuje v drugem
polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
07008 - Nujne in nepredvidene sanacije
Proračunska sredstva: 239.000 €
Realizacija 30.6. 31,8 %
Proračunska postavka je bila glede na osnovni proračun za leto 2015 v določeni meri že
realizirana s plačili neporavnanih obveznosti iz leta 2014 in s plačilom drugega dela
sanacije usada na obračališču ulice Bratov Hvalič. V pripravi je druga faza sanacije
nevarnega priključka JP 785131 na LC 284222 v Stari Gori. Poleg navedenega nam je
Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi naše vloge odobrilo sredstva za odpravo
posledic poplav, visokega snega in žledu med 30.1. 2014 in 27.2.2014 za realizacijo v letu
2015. Sredstva so odobrena za sanacijo poškodovanih lokalnih cest po žledolomu na
območju KS Čepovan in KS Lokovec. Stroške DDV, izdelave projektne dokumentacije,
varnostnega načrta, koordinacije in nadzorov mora kriti MONG iz svojih sredstev, ostalo
bodo krila državna sredstva, a jih je potrebno upoštevati tudi v našem proračunu zaradi
kasnejšega nakazila sredstev občini s strani države. Navedeno je bilo tudi upoštevano v
rebalansu proračuna. Realizacija slednjega se pričakuje v drugem polletju.
07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah
Proračunska sredstva: 92.000 € Realizacija 30.6. 78,7 %
Skozi postavko so bili poravnani računi za izvedena dela konec lanskega leta.Realizacija
preostalih sredstev se pričakuje v drugem polletju.
07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih
poti v Lokovcu
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 95,5 %
Iz letošnje proračunske postavke je bila plačana asfaltacija v Lokovcu, ki se je izvedla v
konec leta 2014. Prav tako je bil plačan izvedba nadzora nad omenjeno investicijo.
07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 9,9 %
V okviru proračunske postavke so se izvedle izmere posameznih odsekov cest in
posameznih delov parcel, ki so namenjeni, da jih MO Nova Gorica odkupi. Na odkupljenih
delih zemljišč (ki niso ceste) se bodo izvedejo posamezne investicije, ki so predvidene v
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proračunu MO Nova Gorica (Ozeljan, Grgar, Nova Gorica, Kromberk…). Postavka se črpa
v skladu z trenutnim potrebami.
07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 10,7 %
Skozi postavko se je poravnala izdelava strokovnega mnenja k projektni dokumentaciji
objekta LIDL v Rožni Dolini (cestni priključek z navezavo na občinsko cesto). Postavka se
črpa v skladu z trenutnim potrebami.
07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS
Proračunska sredstva: 48.000 € Realizacija 30.6. 6,3 %
Skozi postavko se je poravnal račun za izvedeno delo konec preteklega leta v skupni
vrednosti 3.000 EUR. Delno so izvedbe v teku, delno pa v pripravi.
07188 - Prvomajska ulica
Proračunska sredstva: 1.712.375 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Mestna občina Nova Gorica 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).
Investicija je časovno vezana na izgradnjo primarne infrastrukture za območje Majskih
poljan in se bo nadaljeval po ureditvi pravno-formalnih razmerij med Mestno občino Nova
Gorica in podjetjem Erste group Immorent. Še vedno poteka usklajevanje.
07200 - Avtobusna postajališča - ob občinskih cestah
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sanirani sta bili poškodovani nadstrešnici na avtobusnih postajališčih mestnega
potniškega prometa ob centralni avtobusni postaji in na Grčni - nasproti nakupovalnega
centra Qlandia. Plačilo za opravljena dela še ni bilo izvedeno. Preostala sredstva bodo
namenjena ureditvi avtobusnega postajališča na Cankarjevi ulici ob glasbeni šoli.
07201 – Zahodna vpadnica
Proračunska sredstva: 21.800 € Realizacija 30.6. 9,6 %
Postavka je bila realizirana za namen pridobitve dokumentov in usklajevalnih rešitev za
realizacijo zahodne razbremenilne ceste v MONG.
07212 - Cesta Dornberk – Oševljek
Proračunska sredstva: 93.000 € Realizacija 30.6. 96,5 %
V letu 2013 je izdelan projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča. Zaradi
možnosti etapnega izvajanja investicije, je projekt predvidel 8 odsekov ceste (dva sta že
delno urejena po izgradnji vodovoda Mrzlek). V letu 2013 je bil urejen zadnji 8. odsek od
meje z občino Renče-Vogrsko do vasi Gradišče. V letu 2014 se je nadaljevalo z
izvajanjem investicije in sicer na odseku št. 3, ki vključuje ureditev serpentine ,tako da je
omogočen normalen avtobusni promet. Dela na tem odseku so se zaključila v letošnjem
letu. Trenutno poteka dokončno urejanje zemljiškoknjižnega stanja zemljišč.
V nadaljevanju bodo, v skladu s finančnimi možnostmi, potekale aktivnosti na odseku št. 6
znotraj vasi, kjer je potrebno urediti cca 300 m meteorne kanalizacije in cestišče. Z
izvedbo teh del, bi prispevali k večji varnosti tega območja pred plazovi.
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07220 - Rekonstrukcije in sanacije
Proračunska sredstva: 135.000 €
Realizacija 30.6. 97,8 %
Poravnani so bili računi za izvedena dela konec preteklega leta, v skupni vrednosti
98.895,50EUR. V nadaljevanju je bil poravnan tudi račun za drugo fazo delne asfaltne
prevleke LC Kasovlje - Preserje.
07227 – Magistrala
Proračunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 65,8 %
V okviru proračunske postavke je bil pripravljen pregled stanja na pripravi projektne
dokumentacije – IDZ, skladno z natečajno rešitvijo ureditve magistrale (Kidričeve ulice), ki
je usklajena z upravljavci podzemnih komunalnih vodov. Trenutno usklajujemo faznost
investicije in pripravo projektne dokumentacije. Dogovorjeno je, da bo gradbeno
dovoljenje eno za celotno območje od križišča Sedejeve in Vojkove ulice na severu do
Trubarjeve ulice na jugu, segmenti na tej trasi predstavljali posamezne faze. Do jeseni bo
izdelan čistopis idejne zasnove IDZ za pridobitev vseh potrebnih soglasij, na podlagi
katere bo pripravljena investicijska dokumentacija ter predvidoma do konca leta projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja PGD. Pri koncipiranju investicije sledimo možnostim
pridobitve drugih virov financiranja, predvsem sredstev EU.
07250 – Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške
razvojne regije
Proračunska sredstva: 40.033 € Realizacija 30.6. 8,9 %
V okviru regionalnega projekta MONG sodeluje pri pripravi strokovne podlage »Zasnova
regionalnega kolesarskega omrežja Severne Primorske (Goriške razvojne) regije«, ki je v
fazi osnutka ter pripravlja idejno zasnovo za postavitev opreme za kolesarsko
postajališče/izhodišče v Solkanu. MONG sodeluje pri zasnovi poenotene opreme
kolesarskih izhodišč/počivališč na medobčinski ravni ter pri pripravi programa za
vzpostavitev turističnega produkta na osnovi regijskih kolesarskih poti. Aktivnosti bodo
plačane v drugi polovici leta 2015 in so sofinancirane s sredstvi EU – programa »Razvoja
regij«.
07266 – Ulica Milojke Štrukelj – 2. faza
Proračunska sredstva: 200.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
V sklopu celovite prenove kanalizacijskega sistema širšega mestnega območja Nove
Gorice, sta bila v letu 2014 obnovljena tudi kanalizacija in vodovod na Ul. M. štrukelj.
Zaradi obnove teh dveh naprav in ureditve hišnih priključkov je bilo potrebno obnoviti več
kot polovico obstoječega vozišča, ki je bilo tudi sicer dotrajano in nujno potrebno obnove.
MONG je zato pristopila k celoviti obnovi ulice vključno z ureditvijo obojestranske skupne
površine za kolesarje in pešce. Vzhodni del ulice je bi urejen v letu 2014, trenutno se
izvajajo dela na preostalem vozišču. Dela bodo predvidoma zaključena v juliju 2015.
Realizacija se predvideva v drugem polletju.
13029003 Urejanje cestnega prometa
07032 - Plačilo koncesije za JP
Proračunska sredstva: 420.000 €
Realizacija 30.6. 48,2 %
Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javnega mestnega prometa na
območju mestne občine in Občine Šempeter-Vrtojba ter izvajanju mednarodne linije Nova
Gorica - Gorica v obdobju od novembra 2014 do aprila 2015. Manjši del sredstev je bil
porabljen za plačilo storitev zunanjih sodelavcev v zvezi s podelitvijo nove koncesije.
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07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in
odstranjevanje arhitektonskih ovir
Proračunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 5,1 %
Iz omenjen proračunske postavke se je poravnal nadzor, ki se izvaja nad gradnjo
kabelske kanalizacije, ki se jo gradi v MO Nova Gorica.
07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju
Proračunska sredstva: 200 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.
07035 - Mirujoči promet
Proračunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.
07255 – Mestno središče – investicijska vzdrževalna dela
Proračunska sredstva: 12.265 €
Realizacija 30.6. 99,1 %
Investicija je bila fizično zaključena v preteklem letu. V prvem polletju so bile poravnane
obveznosti v povezavi z urejanjem ZK stanja ter pripravo elaborata o zagotavljanju
varnosti na otroškem igrišču.
13029004 Cestna razsvetljava
07037 - Plačilo javne razsvetljave
Proračunska sredstva: 366.875 €
Realizacija 30.6. 53,9 %
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije za delovanje javne
razsvetljave v obdobju od novembra 2014 do aprila 2015.
07040 - Redno vzdrževanje mreže JR
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 47,6 %
Poravnan je bil račun za izvedena konec leta 2014, v skupni vrednosti 6.471,85EUR.
Glede na višino razpoložljivih sredstev se izvajajo samo nujna vzdrževalna dela. Temu
primerna je tudi realizacija.
07245 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG
Proračunska sredstva: 16.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva postavke so namenjena za plačilo storitev nadzora pri izvedbi projekta celovite
obnove javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica. Postavka v prvem polletju ni bila
realizirana.
07248 – Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev
Proračunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 22,2 %
Sredstva so namenjena servisiranju semaforjev ter kritju stroškov omrežnine in tokovine
za delovanje semaforjev.
07257 – Širitev mreže javne razsvetljave
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 46,4 %
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Poravnani so bili računi za izvedena dela konec leta 2014 v skupni vrednosti
4.637,62EUR. V okviru preostanka razpoložljivih finančnih sredstev (5.362EUR) bo
dograjeno omrežje JR na Ledinah v Novi Gorici. Izvedba je v pripravi.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
07046 – Ureditev pločnika v Šempasu
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 2,0 %
Investicija pločnika je bila časovno vezana na investicijo DRSI »obnova mostu Tribušak«
v Šempasu. Južni portal mostu je bil izveden v letu 2013, v letu 2014 se je nadaljevala
investicija in sicer na severnem portalu, na katerega je vezan pločnik. Tehnična rešitev
ureditve pločnika na mostu je narekovala (prometna varnosti), da je MONG že v letu 2014
izvedla nujni odsek pločnika (smer Ajdovščina) in s tem preprečila nalete vozil. V letu
2015 je bila izvedena še povezava pločnika od mostu zahodno v smeri centra Šempasa.
V pločnik je bila vgrajena tudi kabelska kanalizacija za potrebe NN napeljav in TK naprav
(investitorja upravljalca posamezne infrastrukture). Istočasno je bila izvedena tudi
rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave (nova uredba ). MONG je DRSI zaprosila za
izpeljavo komisijskega pregleda, ki bo v septembru 2015. Trenutno poteka urejanje
zemljiškoknjižnega stanja med MONG in DRSI, saj bo objekt v skladu s soglasjem DRSI
predan v njihovo upravljanje. Realizacija se predvideva v drugem polletju.
07192 - Pločnik Dornberk - Draga
Proračunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6. 69,9 %
Konec leta 2014 sta bila urejena pločnik in javna razsvetljava na odseku od križišča za
Gradišče nad Prvačino do odcepa za železniško postajo Dornberk (cca 2/3 predvidene
trase). Izvedeno je bilo dodatno urejanje oz. varovanje novega peš prehoda čez državno
cesto na območju križišča s cesto na Gradišče. V decembru 2014 je DRSI opravila
komisijski pregled in potrdila ustreznost zgrajenega objekta. V letu 2015 poteka urejanje
zemljiškoknjižnega stanja med MONG in DRSI, saj bo objekt v skladu s soglasjem DRSI
predan v njihovo upravljanje.
V zadnjem delu, na območju prehoda preko železniške proge je prišlo do spremembe
projekta. Osnovni projekt, ki izhaja že iz leta 2007 je predvideval samostojno konstrukcijo
prečkanja železniške proge. V letu 2013 pa je DRSI pristopila k izdelavi dokumentacije za
sanacijo premostitvenega objekta preko železniške proge, ki zahteva tudi ureditev
servisnega pločnika., zato se je ponudila možnost skupnega reševanja na objektu
(cenejša in strokovno boljša rešitev). DRSI je v letošnjem letu zaključila projekt sanacije
mosta vključno s pločnikom. V nadaljevanju bo MONG, v skladu s finančnimi sredstvi,
izdelala dopolnitev izvedbene dokumentacije, ki bo upoštevala nov projekt mosta. Izvedba
investicije je časovno vezana na investicijo DRSI, MONG pa neodvisno od tega lahko v
prvi fazi uredi podporne zidove.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva - RRA programi
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,5 %
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V skladu z sprejetim planom dela na skupščini družbenikov Regijske razvojne agencije za
severno Primorsko in na podlagi podpisanih pogodb po posameznih programih sprejetih
na skupščini RRA – regijske agencije za severno Primorsko se naloge izvajajo, vendar
bodo za tudi do sedaj že izvedene naloge računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta.
09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje
podjetništva
Proračunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 2,0 %
V sodelovanju z Območno - obrtno podjetniško zbornico v skladu z podpisano pogodbo
realiziramo dogovorjene aktivnosti in dogodke.
09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost – PTP
Proračunska sredstva: 65.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Na podlagi pogodbe o izvajanju nalog s področja promocije inovativnega podjetništva in
priprave projektov za razvoj naprednih tehnologij je trenutno realiziranih slaba polovica
nalog. Koriščenje postavke se pričakuje v drugem polletju.
09024 - Neposredne regionalne spodbude - Regionalna štipendijska shema
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva so namenjena za sofinanciranje zadnjega obroka štipendij iz preteklih šolskih let
in bodo plačana v mesecu juliju. Za tekoče šolsko leto 2014/15 sofinanciranje s strani
občine po navodilu nosilca sheme – Posoškega razvojnega centra – ni bilo predvideno.
09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog
Proračunska sredstva: 25.216 € Realizacija 30.6. 40,0 %
V prvi polovici leta 2015 je bil plačan prvi del pogodbenih obveznost s Posoškim razvojnim
centrom za sofinancirala izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki zajemajo informiranje,
programiranje, pripravo (dokončanje) RRP 2014-2020, usklajevanje in izvajanje skupnih
regionalnih nalog, spremljanje in poročanje o izvajanju regionalnega razvojnega
programa, administrativne in strokovne naloge pri pripravi in izvedbi regionalnih projektov
(v okviru dogovora za razvoj regij) promocijo regije in strokovno podporo delovanju Svetu
regije in Razvojnemu svetu regije.
09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje
Proračunska sredstva: 27.000 € Realizacija 30.6. 7,4 %
Sredstva so porabljena v skladu s programom dela na področju Mednarodnega
gospodarskega sodelovanja.
09064 – Priprava mednarodnih in regionalnih projektov
Proračunska sredstva: 16.125 € Realizacija 30.6. 12,5 %
V prvem polletju so se sredstva porabila za sodelovanje pri pripravi mednarodnih
projektov in sicer prijave na program Horizont 2020 s področja transporta in mobilnosti.
09070 - Finančne spodbude podjetnikom – Subvencioniranje komunalnega
prispevka
Proračunska sredstva: 450.000 €
Realizacija 30.6. 7,1 %
V aprilu je bil objavljen razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in
objektov za izvajanje turistične in raziskovalno razvojne dejavnosti. Javni razpis bo odprt
do 16. 11. 2015 in je še v fazi izvajanja.
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09071 - Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Proračunska sredstva: 103.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj je
zaključen. Prejeli smo 25 vlog. Vloge so v postopku ocenjevanja Komisije za spodbujanje
podjetništva.
09072 - Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje projektov inovacij
Proračunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Razpis za spodbujanje projektov inovacij je zaključen. Prejeli smo 9 vlog. Vloge so v
postopku ocenjevanja Komisije za spodbujanje podjetništva.
09073 - Finančne spodbude podjetnikom – Zagon novih inovativnih podjetij
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Razpis za spodbujanje projektov inovacij je zaključen. Prejeli smo 5 vlog. Vloge so v
postopku ocenjevanja Komisije za spodbujanje podjetništva.
09074 - Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti je zaključen. Prejeli smo 24 vlog. Vloge so
v postopku ocenjevanja Komisije za spodbujanje podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije
Proračunska sredstva: 22.000 € Realizacija 30.6. 23,7 %
Sredstva smo porabili za plačilo tiska in oblikovanje novih naslovnic mesečne brošure
«Kam v Novi Gorici in okolici«.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
09030 - INTERREG III A Sabotin - Park miru
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 47,1 %
Postavka se črpa v skladu s pričakovanji.
09031 - Stalna razstava na meji
Proračunska sredstva: 680 €
Realizacija 30.6. 85,1 %
Skozi postavko se je plačalo lanske račune prejete konec leta.
09033 - Ureditev turistične infrastrukture
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 16,4 %
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V letu 2014 se je Mestna občina Nova Gorica priključila »mreži postajališč za avtodome
po Sloveniji«. Iz tega naslova je v prvi polovici leta 2015 nastala skupna spletna stran in
katalog s predstavitvijo vseh občin vključenih v omenjeno mrežo. Januarja smo se tudi
predstavili na sejmu CMT v Stuttgartu, ki velja za največji sejem za turizem in prosti čas v
Evropi. Iz proračunske postavke se je financiralo tudi izdelavo dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vodnega vira v Ravnici.
09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica
Proračunska sredstva: 228.600 €
Realizacija 30.6. 50,5 %
Z letno pogodbo pokrivamo stroške dela (4 redno zaposleni z visoko izobrazbo), izdelave
promocijskih materialov, vodenje turistično informacijskih centrov, ter številne druge
promocijske aktivnosti z namenom pospeševanja razvoja turizma v MONG ter
vzpodbujanja in kreiranja novih turističnih produktov. Sredstva se TZ TIC Nova Gorica
izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov za izplačilo.
09035 - Sredstva za programe - Turistična društva
Proračunska sredstva: 36.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva še niso bila porabljena. Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov
in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015. Prijavilo se je 15
društev, 14 vlog je bilo upravičenih, ena vloga je bila zavrnjena. Sredstva so bila
razdeljena na podlagi meril in s posameznimi društvi bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju delovanja. Sredstva na postavki se bodo porabila do konca meseca
novembra 2015 (na podlagi dokazil, ki jih bodo dostavila turistična društva, v višini
dodeljenih sredstev).
09036 - Turistično informacijski center in info točke
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 6,4 %
Sredstva so namenjena mesečnim materialnim stroškom delovanja info točke Solkan in
sicer za plačilo telefona, interneta, vode, elektrike, odvoz smeti.
09052 - Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Prvotni investicijski projekt v ureditev večnamenske stavbe na lokaciji nekdanje trgovine
se je po izvedbi recenzije projektne dokumentacije, usklajeno s KS Lokovec ter TD
Lokovec nadomestilo s pripravo investicijskega projekta na drugi, s strani predvidenih
uporabnikov predlagani lokaciji »stare šole«. V prvem polletju se je dokončno uskladilo
PZI dokumentacijo ter uredilo ZK stanje. Projekt je pripravljen za prijavo na potencialen
razpis za pridobitev sredstev.
09056 - Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija
Proračunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 12,3 %
Plačan je bil račun za delovanje Regijske destinacijske organizacije - Smaragdna dežela
za prvo četrtletje, ki je vključeval izvedene aktivnosti v povezavi s promocijo in trženjem
regije. Poleg tega se je Goriška regija predstavljala na letošnji svetovni razstavi Expo
Milano in sicer med 16.5.2015 in 31.5.2015.
09059 – Cilj 3 - Solum
Proračunska sredstva: 30.223 € Realizacija 30.6. 98,7 %
Projekt Solum se je zaključil 31.3.2015. Izvedene so bile vse aktivnosti predvidene v
okviru projekta. Predvidena proračunska sredstva so bila porabljena za najem poslovnih
prostorov za promocijsko-degustacijski center in promocijo aktivnosti, ki se v prostorih
izvajajo.
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09065 – Pot miru
Proračunska sredstva: 33.000 € Realizacija 30.6. 99,4 %
V prvi polovici leta 2015 smo zaključili projekt POT MIRU- zgodovinske poti prve svetovne
vojne od Alp do Jadrana, ki se izvaja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja
program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Poleg dokončanja
urejanja zgodovinske dediščine, smo postavili informacijske in usmerjevalne table ter
natisnili promocijski zemljevid. Zaključek projekta smo obeležili s kulturno prireditvijo na
Trgu Evrope, ko smo tudi uradno otvorili pot miru od Alp do Jadrana.
09066 – European partnership on sport
Proračunska sredstva: 470 €
Realizacija 30.6. 100,0 %
Izvedeno je bilo poplačilo obveznosti iz leta 2013.
10178 – Ureditev smučišča na Lokvah
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 72,0 %
Skozi postavko so bili poravnani obratovalni stroški smučišča.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 14,6 %
Izvedeni sta bili sanaciji divjega odlagališča v Dornberku in divjega odlagališča na
Trnovem. Ostale naloge so v teku.
07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki
Proračunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 10,7 %
Sredstva so namenjena odvozu ustrezno pripravljenih azbest - cementnih odpadkov, pri
menjavi kritine individualnih graditeljev, do trajnega odlagališča in plačilo takse iz tega
naslova. Prav tako tudi za zlaganje in pripravo nepravilno odloženih AC odpadkov za
odvoz na začasnih odlagališčih neznanega odlagalca. Izvajanje je ob krajši prekinitvi
zaradi racionalizacije in rebalansa ponovno v teku.
07054 – Kontejnerska mesta in ekološki otoki
Proračunska sredstva: 36.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Zgrajeno je bil ekološki otok v Sedovcu. Ostale naloge so v pripravi. Realizacija se
pričakuje v drugem polletju.
07209 – Zbirni center – ločeno zbiranje odpadkov – iz naslova takse
Proračunska sredstva: 23.000 € Realizacija 30.6. 63,5 %
Poravnani so bili stroški za prvo fazo izgradnje zbirnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov na Trnovem. Dela so zaključena in v fazi pričetka obratovanja. Po plačilu vseh
stroškov bo postavka porabljena v celoti.
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07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica
Proračunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V teku so pogajanja z izbranimi izvajalci o višini priznanih stroškov na projektu RCERO
Nova Gorica. V primeru doseženega dogovora, se bo izvršilo plačilo stroškov, sicer sledi
postopek na sodišču.
07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 60,9 %
Izvedla se je nova vrtina za potrebe monitoringa podzemnih voda. 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.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
07066 - Čiščenje peskolovcev
Proračunska sredstva: 19.000 € Realizacija 30.6. 98,8 %
Poravnani so bili stroški za čiščenje 1600 peskolovcev, poleg navedenega je bilo tudi
nekaj strojnega prebijanja preraščenih odtokov in sanacij peskolovcev na širšem mestnem
območju.
07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju
Proračunska sredstva: 71.000 € Realizacija 30.6. 11,7 %
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega delovanja čistilnih naprav (elektrika,
vodarina, strošek dela in drugi obratovalni stroški), ki obratujejo, vendar še niso bila
prenesena v upravljanje in končni uporabniki še ne plačujejo stroškov čiščenja odpadne
vode. Poleg tekočih obratovalnih stroškov, so sredstva namenjena še za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih. Navedena dela potekajo kontinuirano preko celotnega leta in
se izvajajo preko javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, obračun del se
pa se praviloma opravi enkrat letno ob koncu leta.
07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse
Proračunska sredstva: 286.000 €
Realizacija 30.6. 89,0 %
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov izvedenih del na kanalizaciji v Vasi v
Braniku konec leta 2014.
07149 - Kanalizacija v Novi Gorici - iz naslova takse
Proračunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Planirana dela, to je izgradnja kanalizacijskih priključkov do parcelnih mej v Ulici Vinka
Vodopivca, so izvedena. Dela so se izvajala preko javnega podjetja Vodovodi in
kanalizacija d.d., plačila iz občinskega proračuna pa še niso bila izvedena.
07175 - Centralna čistilna naprava
Proračunska sredstva: 18.725.098 €
Realizacija 30.6. 16,6 %
Dela na kohezijskem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN
Nova Gorica)« so bila v prvi polovici leta 2015 v polnem teku. Zaradi kompleksnosti del se
je za posamezne aktivnosti projekta zamaknil tudi terminski plan in z izvajalci del so bili
podpisani Aneksi h gradbenim pogodbam za podaljšanje pogodbenega roka. Zaradi
navedenega je tudi sama realizacija nekoliko nižja od planirane v prvem polletju 2015.
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Izrazito večjo porabo proračunskih sredstev zato pričakujemo v drugem polletju 2015, saj
mora biti operacija zaključena do konca leta 2015.
Maja 2015 smo z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) podpisali še preostali dve
sofinancerski pogodbi, in sicer za storitve inženirja po določilih Fidic in nadzornika po
ZGO ter za storitve informiranja in obveščanja javnosti. Izstavljanje zahtevkov za
sofinanciranje operacij poteka tekoče. Glede na terminski plan je predviden zaključek
investicijskega projekta decembra 2015.
07181 - Varovanje porečja reke Vipave
Proračunska sredstva: 122.000 €
Realizacija 30.6. 42,9 %
Realiziralo se je izdelava PGD in PZI za območje naselij Ozeljan in Osek ter PGD
dokumentacijo za del naselja Šempas. Nadaljuje se z aktivnostmi priprave projektne
dokumentacije posameznih odsekov v okviru projekta.
07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE
Proračunska sredstva: 161.250 €
Realizacija 30.6. 12,8 %
Pričeli smo z izvedbo v letu 2014. Zaradi pritožbe krajana, je upravna enota Nova Gorica
obnovila postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in zato so se dela ustavila v
marcu 2015.
07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 0,7 %
Izvedena so bila sanacijska in rekonstrukcijska dela tako na delo kanalizacijskega sistema
naselja Prvačina kot na sami čistilni napravi. Dela so se izvajala preko javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija d.d., plačila iz občinskega proračuna pa še niso bila izvedena.
07242 – Čistilna naprava Branik – ISO-PRA
Proračunska sredstva: 135.281 €
Realizacija 30.6. 86,0 %
Zaradi premajhne količine priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje, ni bilo možno
pričeti s poskusnim obratovanjem. Izvedla se je odprava pomanjkljivosti in s tem so se
sprostila zadržana sredstva do izvajalca. Pričetek poskusnega obratovanja je predviden v
drugi polovici leta 2015. Investicija je zaključena.
07246 – Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse
Proračunska sredstva: 80.000 € Realizacija 30.6. 0,7 %
Del sredstev bo namenjen za pokritje stroškov sanacijskih in rekonstrukcijskih del na
kanalizacijskem sistemu naselja Prvačini. Dela so zaključena, plačila iz občinskega
proračuna pa še niso bila izvedena. Preostala sredstva bodo na razpolago za izvedbo
morebitnih nujnih manjših investicij v vodovodno omrežje.
07262 – Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku
Proračunska sredstva: 45.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V usklajevanju je idejna rešitev, ki je prepoznana, kot optimalna z vidika načina izvedbe in
višine stroškov. Po uskladitvi tako z lastniki zemljišč predvidene trase, sledi ureditev
formalnosti za izvedbo investicije, kot investicije v javno infrastrukturo ter pripravo PZI
projektne dokumentacije. V prvem polletju ni bilo realiziranih sredstev.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
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08003 - Program varstva okolja
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 5,5 %
V okviru te postavke je bil izveden načrt PZI za sanacijo meteorne kanalizacije na
Gradišču nad Prvačino. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izvedbo
prve faze strokovnih podlag za ureditev potoka Potok v naselju potok pri Dornberku.
08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila
Proračunska sredstva: 6.200 € Realizacija 30.6. 8,1 %
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti,
z namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s
sodelovanjem zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi…). Akcija se
bo tradicionalno izvedla v celoti v jeseni, ko bodo tudi sredstva v celoti porabljena.
08005 - Ekološka merilna postaja
Proračunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 1,7 %
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru
državne mreže. MONG v okviru te postavke vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških
podatkov na spletni strani MONG. Vzdrževanje spletne aplikacije plačujemo dvakrat, v
juliju in decembru. Do sedaj so bili plačani le stroški prenosa podatkov, ki jih plačujemo
mesečno.
08014 - Sonaravni razvoj okolja
Proračunska sredstva: 1.200 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva s te postavke so rezervirana za sofinanciranje projekta varna pot v šolo in bodo
nakazana v juliju mesecu.
08016 – Cilj 3 - GoTraWaMa
Proračunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 77,0 %
V okviru te postavke smo pokrili stroške dela delavke iz Uprave MONG v tem obdobju na
tem projektu in za delo zunanjih izvajalcev v zvezi z analizo stanja odvodnje na območju
Kromberka v prispevnem območju potoka Koren. Projekt se je zaključil 30.4.2015
08017 – Alpine Space - Pumas
Proračunska sredstva: 22.000 € Realizacija 30.6. 63,8 %
Iz te postavke smo pokrili stroške dela dveh delavk iz Uprave MONG, stroške potovanja
za zaključno konferenco vseh partnerjev v projektu in pripravo brošure o celostni prometni
strategiji. Za to smo porabili 10.067,33 EUR, kar je približno polovico planiranih sredstev.
Do zaključka projekta bodo porabljena še ostala sredstva.
08018 – Cilj 3 - Tradomo
Proračunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 75,3 %
V okviru te postavke smo nabavili opremo in vzpostavili sistem za obveščanje potnikov o
prihodih avtobusov na šestih avtobusnih postajališčih na območju Nove Gorice. Poleg
tega je bil pripravljen program promocije trajnostne mobilnosti ter zgibanka Vsakdanjik
brez ovir in brošura o rezultatih projekta. Za plačilo še ostane zadnji račun in bo plačan po
odpravi vseh pomanjkljivosti predvidoma v začetku julija.
08020 – LIFE
Proračunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Mestna občina Nova Gorica je sodelovala v skupini prijavi skupine občin na program
LIFE+ in sicer na področju okolja. Nosilec projekta je Skupnost občin Slovenije, ki bo v
primeru neuspešne prijave ponovila oddajo vloge na razpis v drugi polovici leta 2015.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture
Proračunska sredstva: 105.000 €
Realizacija 30.6. 35,9 %
Izdelali smo novo bazo podatkov in nov odlok za nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč, prilagodili aplikacijo Terragis na nov odlok in na novo bazo podatkov za NUSZ,
obvestili smo javnosti o spremembi NUSZ, redno mesečno plačujemo vzdrževanje baze
podatkov za platforme komunalni prispevek in NUSZ.
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
08007 - Nadzor nad kvaliteto voda in tal
Proračunska sredstva: 6.300 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje monitoringa površinskih vod v MONG in
kopalnih vod na Vogrščku ter v letošnjem letu tudi meritve hrupa na eni lokaciji ob
solkanski obvoznici. V letošnjem letu bomo izvedli zmanjšan obseg monitoringa
površinskih vod in sicer v drugi polovici leta, za kopalne vode pa je bil prvi vzorec vzet v
začetku junija. Do konca junija bodo izvedene tudi meritve hrupa ob solkanski obvoznici.
16029003 Prostorsko načrtovanje
08008 - Strateški prostorski akti
Proračunska sredstva: 63.000 € Realizacija 30.6. 75,5 %
Skozi proračunsko postavko se je v prvem polletju financiralo izdelavo prometnega načrta
širšega območja Nove Gorice ter analiza pobud za spremembo dopolnitev OPN MONG.
08009 - Izvedbeni prostorski akti
Proračunska sredstva: 36.000 € Realizacija 30.6. 34,1 %
Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih
prostorskih načrtov, ki so predvideni v OPN ali pa se zanje izkaže potreba.
-

OPPN RONKET – zaključena je javna obravnava in se pripravlja predlog za
pridobitev mnenj k načrtu.
OPPN KURJA VAS je bil javno obravnavan in do razrešitve temeljnih problemov
zaustavljen.
OPPN za kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu je bil sprejet. Finansira
zasebnik.
OPPN KULTURNI CENTER sprememba se ne izvaja.
OPPN LAVRIČEVA se izdeluje osnutek.
OPPN Solkan staro jedro je izdelan osnutek in se ne bo nadaljeval.
OPPN TRNOVO ZAHOD je v zaključni fazi priprave za sprejem. Finansira zasebnik.

Pogodbe za izdelavo načrtov so zastavljene na ta način, da se po dokončanju
posameznega dela načrta tudi izda oziroma plača račun za posamezni del, da se
posledično tekoče porabljajo sredstva na postavki. Izdelava posameznega načrta je
pogojena s številnimi usklajevanji v samem postopku in z nosilci urejanja prostora tako,
da ni mogoče natančno določiti končnih rokov izdelave načrta ter ni mogoče natančno
zastaviti plana za porabo sredstev.
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08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi
Proračunska sredstva: 26.600 € Realizacija 30.6. 23,7 %
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo aktivnosti v okviru Leta Maksa Fabianija. Za
namene priprave razstave v Knjižnici Franceta Bevka so bili natisnjeni plakati. Postavka
zagotavlja tudi izpeljavo urbanističnih delavnic za otroke Igriva arhitektura. V prvem
polletju so bile izvedene 4 delavnice.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
07086 - Izdelava projektne dokumentacije
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Izdelava zaključnega poročila za projekt »Zaščita vodnega vira Mrzlek« je v zaključni fazi.
Strošek izdelave poročila pa še ni bremenil občinskega proračuna. Preostala načrtovana
dokumentacija bo izdelana skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi.
07094 - Vodovod v Dornberku
Proračunska sredstva: 600 €
Realizacija 30.6. 89,4 %
Sredstva so bila porabljena za plačilo računa za izvedena dela konec leta 2014.
07155 - Vodovod Šmihel
Proračunska sredstva: 61.000 € Realizacija 30.6. 98,0 %
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov izvedenih del konec leta 2014.
07160 - Vodovod v Novi Gorici
Proračunska sredstva: 19.500 € Realizacija 30.6. 4,9 %
V plačilo sta zapadla dva manjša računa iz lanskega leta. Preostala sredstva bodo na
razpolago za izvedbo morebitnih nujnih manjših investicij v vodovodno omrežje na
območju mesta.
07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture
Proračunska sredstva: 51.500 € Realizacija 30.6. 2,7 %
Sredstva postavke bodo porabljena za poravnavo dela obveznosti mestne občine do
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev v upravljanju
na dan 31.12.2009. Realizacijo se pričakuje v drugem polletju.
07244 – Vzdrževanje hidrantov
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju se izvajajo tekom celotnega leta, obračun
opravljenih del pa se praviloma opravi enkrat letno, običajno ob koncu proračunskega
leta.
07265 – Vodovod Vitovlje
Proračunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Predvidena je sanacija vodohrana in zagotovitev ustrezne tehnološke priprave vode za
naselje Vitovlje, navedena dela se še niso pričela izvajati. Realizacijo se pričakuje v
drugem polletju.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora
Proračunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 44,5 %
Mestno pokopališče v Stari Gori je zasnovano in tudi zgrajeno kot park, ki ga je potrebno
redno vzdrževati. Vzdrževati pa je potrebno tudi grobna polja, kompleks žarnih grobov in
poslovilne objekte in vso ostalo infrastrukturo. Poleg navedenega je potrebno tudi
praznično dežurstvo in plačilo ostalih stroškov (zavarovanje, voda, elektrika, pobiranje
najemnin ipd…) V okviru rednega vzdrževanja in razpoložljivih sredstev bo nujno izvesti
tudi nekaj večjih vzdrževalnih del na pokopališki infrastrukturi. Realizacija poteka v skladu
z letnim programom.
07108 - Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori
Proračunska sredstva: 230.000 €
Realizacija 30.6. 31,8 %
Ta investicija je nujna za zagotovitev žarnih niš saj je obstoječe žarno pokopališče že
zasedeno. Žarni pokopi pa se začasno izvajajo na Solkanskem in Kromberškem
pokopališču. 4. ploščad širitve žarnega pokopališča je zaključena v taki meri, da bodo v
juliju 2015 že možni žarni pokopi na tej ploščadi. Vzporedno pa potekajo aktivnosti za
nadaljevanje del na 5. in 6. ploščadi žarnega pokopališča.
07109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 65.000 € Realizacija 30.6. 40,0 %
V okviru te proračunske postavke so bili poravnani računi za izvedena dela konec leta
2014 v skupni vrednosti 25.977,49EUR. V pripravi je izgradnja nadomestnega
podpornega zidu v Zaloščah z ureditvijo kolumbarijev
16039003 Objekti za rekreacijo
07111 - Ureditev parka Rafut
Proračunska sredstva: 4.500 € Realizacija 30.6. 31,2 %
V okviru te proračunske postavke so bili poravnani računi za izvedena dela konec leta
2014 v skupni vrednosti 1.402 EUR ter stroški prve letošnje košnje v parku.
16039004 Praznično urejanje naselij
07113 - Praznično urejanje naselij
Proračunska sredstva: 28.000 € Realizacija 30.6. 85,2 %
Poravnani so bili stroški za božično novoletno krasitev mesta in praznično izobešanje
zastav.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
07114 - Splošna komunalna dejavnost
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 73,3 %
V okviru te proračunske postavke so bili poravnani računi za izvedene storitve konec
preteklega leta v skupni vrednosti 3.031,20EUR. S preostalimi sredstvi so kriti stroški za
porabo električne energije in vode za funkcioniranje, fontan, vodometov in pitnikov.
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07115 - Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …)
Proračunska sredstva: 23.400 € Realizacija 30.6. 12,5 %
Sredstva so namenjena za načrtovanje, nabavo in montažo urbane opreme v mestu,
zamenjavo obstoječe dotrajane urbane opreme ter delovanje sistema javne izposoje
koles. Naročene so bile postavitve 2 nadomestnih klopi v Borov gozdiček ter v
stanovanjsko sosesko na Kajuhovi ulici ter umestitev 2 novih klopi ob otroškem igrišču v
parku v Solkanu.
07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš
Proračunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 47,0 %
Sredstva so namenjena za čiščenje in dežurstvo ter za manjša vzdrževalna dela v javnih
sanitarijah na avtobusni postaji v Novi Gorici, za vzdrževanje garažnih hiš ter za manjše
sanacije na objektu tržnice v Novi Gorici. Poleg navedenega se v okviru te proračunske
postavke krijejo tudi stroški vode in električne energije na navedenih objektih. Dela so v
teku. Postavka bo realizirana v drugem polletju.
07117 – Urejanje urbanih zelenih površin
Proračunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 1,5 %
Proračunska postavka zagotavlja urejanje zelenih površin v mestu. V Solkanu se je ob
Vojkovi cesti uredilo zelenico in odstranilo nevarno drevo. V Poslovni coni Solkan se je
nadomestilo posušeno drevo v drevoredu črnih hrastov. V sušnem obdobju se je drevored
2x zalilo. Naročena je bilo tudi strokovno mnenja za ukrepe na poškodovanih črnih
hrastih in plutovcu na Kidričevi ulici.
07234 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto
Proračunska sredstva: 700.000 €
Realizacija 30.6. 46,5 %
V okviru te proračunske postavke se izvaja gospodarska javna služba »urejanje in
čiščenje javnih površin na območju mesta Nova Gorica« na podlagi pogodbe o koncesiji s
Komunalo Nova Gorica d.d.
Izvajajo se naslednje aktivnosti:
- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah v mestu, praznjenje košev za odpadke in
odvoz teh odpadkov na mestno deponijo.
- pometanje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin v mestu.
-vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej,
okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje korit itd…).
Dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom. Postavka bo v drugem polletju
realizirana v celoti.
07235 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja
Proračunska sredstva: 202.000 €
Realizacija 30.6. 41,9 %
V okviru te proračunske postavke se izvaja gospodarska javna služba »urejanje in
čiščenje javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava«
na podlagi pogodbe o koncesiji z Želvo d.o.o.Ljubljana.
Izvajajo se naslednje aktivnosti:
- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah v mestu, praznjenje košev za odpadke in
odvoz teh odpadkov na mestno deponijo.
- pometanje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin v mestu.
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-vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej,
okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje korit ipd …)
Dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom. Postavka bo realizirana v celoti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje
Proračunska sredstva: 145.000 €
Realizacija 30.6. 41,1 %
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja skladu sredstva za delovanje kot njegova edina
ustanoviteljica. V prvi polovici leta so bila redno mesečno nakazovana sredstva za delo,
poleg tega pa še sredstva regresa za letni dopust. . Realizacija znaša 41,1 % glede na
letni plan, ker smo datume nakazil prilagodili datumom izplačil plač v javnih zavodih.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
07119 - Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev
komunalne infrastrukture)
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 3,8 %
Skozi postavko se je realizirala postavitev novih usmerjevalnih tabel, ter plačilo asfaltacije
poti v Lokovcu, ki je bila izvedena konec lanskega leta.
07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za
posamezne investicije in OPPN)
Proračunska sredstva: 80.000 € Realizacija 30.6. 36,0 %
Skozi postavko se je financiralo plačilo svetovalnih storitev za svetovanje pri odmeri
komunalnega prispevka in prenos komunalne infrastrukture na MONG za območje ob
železniški postaji v Novi Gorici.
07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN
Proračunska sredstva: 85.000 € Realizacija 30.6. 27,2 %
Skozi postavko se je poravnalo stroške za izdelavo strokovnih podlag za potrebe urejanja
območja Nove Gorica – barje, izdelava strokovnega mnenja prometne študije, izdelava
idejne zasnove za ureditev odprtega prostora med DURS, Kulturnim domom, Obrtnim
domom in ulico Gradnikovih Brigad, Idejna zasnova za Kanalizacijo Gradišče ter manj
obsežne dokumentacije PZI.
16069002 Nakup zemljišč
07122 - Nakup zemljišč in stavb
Proračunska sredstva: 300.000 €

Realizacija 30.6. 27,0 %
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S proračunske postavke smo plačali kupnine za zemljišča, cenitve zemljišč, notarske
storitve in svetovalne storitve. Nakupi zemljišč: cesta v Ravnici, rekonstrukcija ceste
Dornberk – Gradišče, rekonstrukcija ceste Grgar, otroško igrišče v Solkanu, parcele za
spomenik NOB Čepovan, zemljišče za hidroforno postajo v Grgarju, parcele, ki so del
kategorizirane ceste v Kromberku, kategorizirana občinska cesta v Preserjah.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10163 - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti
Proračunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega
zdravstvenega varstva v pristojnosti občin/e.
V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Čepovan in program Ambulante
za zdravljenje odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena
ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2015 se s strani mestne občine namenjajo
sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan in za sofinanciranje Ambulante
za zdravljenje bolezni odvisnosti – slednjega sofinancirajo tudi ostale občine
soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Pogodba o sofinanciranju ambulante Čepovan je bila podpisana, sredstva bodo nakazana
po prejemu poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in Zobozdravstveno
varstvo. Pogodba o sofinanciranju Ambulante za zdravljenje odvisnosti je usklajena med
občinami in v fazi podpisa.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
10004 - Preprečevanje zasvojenosti
Proračunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 0 %
Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2015. Sredstva so razdeljena v skladu s področnim odlokom.
Prvi del odobrenih sredstev posameznim upravičencem bo le-tem nakazan v drugi
polovici leta 2015.
10181 – Preventivni programi v zdravstvu
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 84,0 %
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in
uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. V letu 2014 je
Mestna občina Nova Gorica sklenila pogodbo o financiranju projekta »Živimo zdravo za
prebivalce hribovitega okolja v Mestni občini Nova Gorica« z Inštitutom za javno zdravje.
Inštitut za javno zdravje je v letu 2014 izvedel projekt ter izstavil račun o izvedbi projekta.
Račun je bil plačan v letošnjem letu.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo
10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe
Proračunska sredstva: 220.000 €
Realizacija 30.6. 50,9 %
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da
krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti
zavarovani iz drugega naslova. Od uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih se znatno povečujejo obveznosti
občine za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane
občane. V skladu z veljavno zakonodajo so tako zavarovani državljani Republike
Slovenije s stalnim bivališčem v mestni občini in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno
prebivanje v mestni občini ter otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot
družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo
pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.
Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja smo vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo. Število
zavarovancev se zaradi spremembe statusa (brezposelnost, zaposlitev, šolanje,
upokojitev) mesečno spreminja.

17079002 Mrliško ogledna služba
10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 42,4 %
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je
organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe zakonska obveza
občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika
zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je
plačnik stroškov občina.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
07261 – Razvoj produktov za povečanje atraktivnosti Goriške regije
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Trenutno ni aktivnosti na tej postavki.
10164 - Grad Branik
Proračunska sredstva: 26.000 € Realizacija 30.6. 13,1 %
V letu 2015 je v okviru sredstev na postavki predvidena izdelava idejne zasnove
arhitekture, ki se bo izvedla v drugi polovici leta.
10185 – Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine
Proračunska sredstva: 16.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Zaključen je javni razpis za sofinanciranje projektov obnove kulturne dediščine, realizacija
projektov in poraba sredstev se načrtuje v drugi polovici leta.
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18029002 Premična kulturna dediščina
10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje občinskih programov v javnem
interesu (razstavna, andragoška, pedagoška dejavnost, publicistična dejavnost, varovanje
zbirk, Festival Glasbe sveta).
Program izvedbe akcij poteka po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so
načrtovana v drugi polovici leta.
10015 - Akcije v kulturi - Galerija
Proračunska sredstva: 24.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V okviru razpoložljivih sredstev mestna občina zagotavlja sredstva za financiranje
občinskih programov v javnem interesu, predvidene so bile naslednje akcije:
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo (predavanja in predstavitve različnih umetniških
praks), izobraževalni program: otroške likovne ustvarjalnice različnih likovnih zvrsti,
(pomemben vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje otrok), razstava
Slavka Furlana, 16. Mednarodni festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint.
Program akcij poteka po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so načrtovana v
drugi polovici leta.
10016 - Delovanje Goriškega muzeja
Proračunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 37,6 %
Proračunska postavka vključuje sredstva za naslednje namene:
- zaposlitev vzdrževalca-vrtnarja, ki opravlja redna vzdrževalna dela na gradu in skrbi za
urejanje parka ob gradu Kromberk in vili Bartolomei, zaposlitev dveh delavcev za določen
čas za polovični delovni čas: kustosa in čuvaja na gradu Kromberk (obveznost občine v
pogodbi o sofinanciranju operacije za 1. fazo izgradnje Goriškega muzeja sklenjeni med
Mestno občino Nova Gorica in SVRL-MGRT je zaposlitev dveh dodatnih delavcev v letih
2014 in 2015); znesek sredstev za zaposlitve vključuje sredstva za plačo, prispevke
delodajalca in druge osebne prejemke;
- sredstva za delno kritje materialnih stroškov za upravno stavbo v Solkanu;
- sredstva za kritje stroškov uporabe poročne dvorane ter
- sredstva za kritje stroškov najema in uporabe prostorov v Šempasu, v katerih se nahaja
muzejska zbirka Azerbajdžanskega heroja Mihajla.
Realizacija v manjšem obsegu odstopa od plana, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
10017 - Delovanje Galerije
Proračunska sredstva: 58.000 € Realizacija 30.6. 41,7 %
Galerijsko dejavnost izvaja Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe.
Prireja razstave različnih tematik ter razvija vlogo mestne galerije za področje svojih zbirk
v sodelovanju z muzeji, uporabniki in drugimi partnerji.
Večino sredstev za delovanje galerije zagotavlja ustanoviteljica, to je Mestna občina Nova
Gorica, del sredstev pa javni zavod pridobi na razpisih Ministrstva za kulturo, pri
donatorjih in sponzorjih.
V okviru redne dejavnosti je za leto 2015 načrtovanih 8 razstav
Delovanje Galerije poteka po planu.
10018 - Galerija - nakup likovnih del
Proračunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 80,0 %
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Sredstva na postavki so namenjena za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje
likovno zbirko slovenskih in tujih umetnikov.
Program izvedbe akcij poteka po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so
načrtovana v drugi polovici leta.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
10019 - Akcije v kulturi - GK
Proračunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V okviru razpoložljivih sredstev mestna občina zagotavlja sredstva za financiranje
občinskih programov v javnem interesu, ki privabljajo raznolik krog obiskovalcev. To so
prireditve v organizaciji knjižnice, ki prispevajo k dvigu bralne kulture ter prireditve, ki
obiskovalce seznanjajo z novostmi na področju knjižničarstva. Dejavnosti Goriška
knjižnica izvaja v centralni enoti knjižnice, ob primernih prostorskih pogojih pa tudi v
posameznih krajevnih knjižnicah in na bibliobusu.
Planirane akcije v letu 2015: kulturne prireditve (literarni večeri, glasbeni večeri), razstave,
spodbujanje bralne kulture (Primorci beremo, projekt dobreknjige.si, bralna srečanja,
predavanja, izobraževanja uporabnikov, dejavnosti za mlade obiskovalce: pravljične urice,
delavnice, organizirani obiski skupin itd.).
Program akcij poteka po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so načrtovana v
drugi polovici leta.
10021 Goriška knjižnica - nakup knjig
Proračunska sredstva: 97.245 € Realizacija 30.6. 41,7 %
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva (sprotni nakupi
novitet in obnavljanje knjižnega fonda). Potrebe uporabnikov vplivajo na pridobivanje
vedno večjega števila elektronskih vsebin, dostopnih preko spleta (podatkovne zbirke, eknjige, e-periodika). Prirast novega gradiva je načrtovan v razmerju 60% strokovnega
gradiva in 40% leposlovnega gradiva, od tega 10% neknjižnega gradiva in do 30%
gradiva za otroke in mladino, kot to določajo standardi.
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na
število prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo.
Nakup knjig poteka po planu.
10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Proračunska sredstva: 852.755 €
Realizacija 30.6. 41,4 %
Sredstva na tej postavki vključujejo delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in
druge osebne prejemke za zaposlene v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica,
materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med
občinami.
Realizacija v manjšem obsegu odstopa od plana, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
18039002 Umetniški programi
10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica
Proračunska sredstva: 260.000 €
Realizacija 30.6. 48,3 %
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Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica,
katerega poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter
posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju glasbenih,
vizualnih, avdio-vizualnih, filmskih, likovnih in drugih umetnosti ter novih medijev, ki naj
bodo v čim večji meri dostopni občinstvu.
Sredstva na postavki vključujejo sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne
prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade,
odpravnine) za zaposlene; sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje, ki pa jih
ustanovitelj ne krije v celoti.
Del sredstev za materialne stroške in stroške programa zavod zagotavlja iz lastnih
sredstev (oddaja dvoran, poslovnih prostorov, izvajanje komercialnih programov,
sponzorska sredstva).
Realizacija v manjšem obsegu odstopa od plana, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica
Proračunska sredstva: 48.000 € Realizacija 30.6. 39,0 %
Ustanovitelj in pretežni financer javnega zavoda SNG Nova Gorica je država. Poslanstvo
zavoda je trajno izvajanje in posredovanje programov in projektov na področju
uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
Mestna občina namenja sredstva za izvedbo naslednjih programov: Goriški vrtiljak,
Amaterski mladinski oder, Repertoarne predstave, gostovanja, drugo.
Program izvedbe akcij poteka po planu.
10143 - Program Kulturnega doma
Proračunska sredstva: 80.000 € Realizacija 30.6. 41,7 %
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju programa Kulturnega doma Nova Gorica.
Program zajema koncertni abonma in posebne akcije (Grajske harmonije, Glasba z vrtov
sv. Frančiška, 19. Mednarodno srečanje saksofonistov, Jesenski glasbeni tris,
izvenabonmajsko ponudbo, Med zvoki krajev, Glasbena mladina…
Program Kulturnega doma se izvaja po planu.
18039003 Ljubiteljska kultura
10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe
Proračunska sredstva: 100.000 €
Realizacija 30.6. 8,1 %
Financiranje ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih
sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa - poziva, ki ga za Mestno občino Nova Gorica
pogodbeno izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem
sodelovanju Zveze kulturnih društev Nova Gorica.
Program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, se izvaja po planu.
10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja
Proračunska sredstva: 40.850 € Realizacija 30.6. 39,6 %
Sredstva na postavki vključujejo sredstva za plače dveh delavcev ter druge stroške
povezane s plačo delavcev na Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, se izvaja po planu.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
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10033 - Kinematografija - ART film
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 41,7 %
Kulturni dom izvaja javno službo za izvajanje ART Filma, ki predstavlja nekomercialni del
filmske ponudbe pretežno neameriške produkcije. Tudi v letu 2015 se nadaljuje
abonmajski program Filmsko gledališče (poleg petkov se zaradi povečanega
povpraševanja v sezoni 2014/2015 uvaja dodaten termin ob torkih). V izbor so vključeni
nekoliko zahtevnejši filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na pomembnih filmskih
festivalih, hkrati pa so tudi priljubljeni pri občinstvu. Poslanstvo Kulturnega doma je tudi
skrb za visoko raven filmske kulture. Občasno so predvajani tudi dokumentarni filmi,
filmske retrospektive, mladinski filmi in risanke za otroke različnih starostnih stopenj v
okviru programa Filmski vrtiljak in vzgojno-izobraževalnega programa za šole. Z
izvajanjem ART filma Kulturni dom vzpodbuja razvoj filmske kulture na Goriškem in širi
krog ljubiteljev umetniškega filma.
Program ART filma in Filmskega gledališča se izvaja po planu.
18039005 Drugi programi v kulturi
10038 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Iz sredstev proračuna mestne občine je v Kulturnem domu Nova Gorica v letu 2015
predvidena zamenjava dotrajane zahodne fasadne stene, lučna miza, videoprojektor,
zamenjava žaluzij v avli, zamenjava zasilne razsvetljave v mali in veliki dvorani,
zamenjava računalniškega serverja, računalnik za upravljanje projektorja, galerijske luči.
Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme sta predvidena v drugi polovici leta.
10040 - Akcije v kulturi – SAZU
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V okviru postavke se sofinancira Raziskovalna postaja ZRC SAZU (RP ZRC SAZU), v
okviru katere delujejo izpostave treh inštitutov in ene sekcije: Zgodovinskega inštituta
Milka Kosa, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
in sekcije za interdisciplinarno raziskovanje. RP ZRC SAZU ima v trajni hrambi arhiv ter
knjižnico dr. Henrika Tume, ki sta javno dostopna. Raziskovalna postaja pokriva
raziskovalna področja zgodovine, jezikoslovja, narodopisja in etnologije. Sredstva za
zaposlene in dejavnost se zagotavljajo iz državnega proračuna.
Na osnovi ocene, da je delo na domoznanskih vsebinah za ta prostor pomemben, občina
delovanje in posamezne projekte te znanstvene postaje dodatno podpira. Gre za
sofinanciranje projekta Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa"; sredstva se
lahko namenijo tudi izdaji serijskih publikacij, nabavi strokovne literature, drugo).
Akcije se izvajajo po planu, realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.
10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov
Proračunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, odločbe so
bile izdane. Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
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05010 - Veteranske organizacije
Proračunska sredstva: 17.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ureja
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica.
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2015 je ta zaključen. Izvajalci so
prejeli odločbe in po dokončnosti določb bodo z izvajalci sklenjene pogodbe, na podlagi
katerih bodo upravičeni do izplačila 25 % odobrenih sredstev ob podpisu pogodbe in v
višini 75 % odobrenih sredstev po dostavi poročil o izvedbi sofinanciranih programov.
07123 -Vzdrževanje grobišč in spomenikov
Proračunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6. 3,7 %
Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na grobiščih, spominskih parkih in
spominskih obeležjih na območju MONG in sicer: košnja, pobiranje navlake, pospravilo
cvetja in sveč, čiščenje ter za nujna večja vzdrževalna dela v okviru razpoložljivih
sredstev.
Kljub manjšim sredstvom na tej postavki v primerjavi s preteklimi leti je realizacija manjša,
saj smo se z predstavniki ZZB Nova Gorica dogovorili, da bodo spomenike, spominske
parke in obeležja sami vzdrževali tako, da bodo sredstva prihranjena za večja vzdrževalna
dela na teh objektih v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev
Proračunska sredstva: 84.000 € Realizacija 30.6. 2,3 %
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni
razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015. Sredstva se nakazujejo klubom po
dvanajstinah. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka realizirana v drugi
polovici leta.
10045 - Sofinanciranje programov tehnične kulture
Proračunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so
organizirani znotraj OZOTK-a oziroma drugih izvajalcev, skladno z določili odloka in
letnega programa tehnične kulture. Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem
prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture v letu 2015.
Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka realizirana v drugi polovici leta.
10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev
Proračunska sredstva: 245.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni
razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015. Sredstva se nakazujejo klubom po
ključu 50% ob podpisu pogodbe in 50% ob predložitvi celotnega poročila. Zaradi postopka
izvedbe javnega razpisa bo postavka realizirana v drugi polovici leta.
10048 - Večje športne prireditve
Proračunska sredstva: 28.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni
razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015. Sredstva se nakazujejo klubom po
realizaciji prireditve na podlagi poročila. Ker je izvedba večine prireditev planirana za
sredino oziroma konec leta bo postavka realizirana v drugi polovici leta.
10049 - Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica
Proračunska sredstva: 355.000 €
Realizacija 30.6. 40,8 %
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V
okviru te proračunske postavke se določi višina potrebnih sredstev za materialne stroške
zavoda in plače zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Plan je narejen
na osnovi odobrenega števila zaposlenih, to je trenutno 19. Zajeti so vsi odhodki iz
naslova delovnega razmerja, ki jih sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v
oddelek za finance Mestne občine Nova Gorica.
Realizacija v manjšem obsegu odstopa od plana, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku
Proračunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 67,6 %
Del sredstev je bil skladno s sklenjeno letno pogodbo z Javnim zavodom za šport
namenjen za nabavo osnovnih sredstev javnega zavoda ter za stroške vzdrževanja
letnega bazena. Razlika bo porabljena v drugi polovici leta.
10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč
Proračunska sredstva: 14.500 € Realizacija 30.6. 8,2 %
Izvedba poteka skladno s planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za
plačilo najema zemljišča na katerem stoji trim steza ob železniški postaji ter za potrebe
delovanja nizkovrvne vlečnice na Lokvah. Realizacija ostalega dela postavke je v
izvajanju in bo realizirana v drugi polovici leta.
10059 - Športna dvorana v Prvačini
Proračunska sredstva: 110.000 €
Realizacija 30.6. 48,9 %
Investicija izgradnje telovadnice v Prvačini je bila v letu 2007 zaključena. V mesecu
januarju 2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki smo ga nato s pogodbo dali v
upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. Ker je bila dvorana zgrajena na
podlagi finančnega najema s postopnim odkupom – lizingom in sicer za obdobje 10 let je
potrebno skladno z amortizacijskim načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo.
Izvedba financiranja teče po planu.
10146 - Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport
Proračunska sredstva: 205.000 €
Realizacija 30.6. 37,9 %
Izvedba poteka skladno s planom. Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje
objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo. Poleg
tega pa je zajeto tudi financiranje vzdrževanja kombijev, ki jih ima v upravljanju Javni
zavod za šport ter za letni program športa, ki ga Javni zavod za šport financira in ni stvar
javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v letu 2015 (šolska športna
tekmovanja, plavalno opismenjevanje otrok,…) ter športno rekreativne prireditve.
10168 - Servisni objekt
Proračunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6: 99,7 %
V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva na postavki so bila
porabljena za plačilo zadnje fakture iz leta 2014.
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Projektna dokumentacija PGD in PZI je bila izdelana in predana. Gradbeno dovoljenje je
bilo pridobljeno v letu 2014. V 2015 je MONG poravnala pogodbene obveznosti iz leta
2014.
10169 – Pokriti bazen
Proračunska sredstva: 18.000 € Realizacija 30.6. 46,1 %
Projekt je v zaključni fazi izdelovanja ID projekta. Sredstva so bila skladno s pogodbo
izplačana izvajalcu. V nadaljevanju sledi priprava PGD projekta. Realizacija bo izvedena v
drugi polovici leta.
V prvem polletju je v pripravi idejni projekt za predvideno novogradnjo pokritega bazena.
Poravnan je bil delni račun (za pripravo IDZ), projektne dokumentacija naslednje faze IDP še ni bila dokončana in prevzeta.
18059002 Programi za mladino
10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok
Proračunska sredstva: 1.990 € Realizacija 30.6. 99,8 %
Skozi postavko se je poravnalo nakupe konec lanskega leta.
10067 - Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov
Proračunska sredstva: 47.000 € Realizacija 30.6. 7,1 %
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in
projektov, prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo
postavka realizirana v drugi polovici leta.
10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica
Proračunska sredstva: 156.000 €
Realizacija 30.6. 39,7 %
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova
Gorica. V okviru te proračunske postavke se določi višina potrebnih sredstev za
materialne stroške in plače zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav.
Plan je narejen na osnovi odobrenega števila zaposlenih, to je trenutno 6. Zajeti so vsi
odhodki iz naslova delovnega razmerja.
Realizacija v manjšem obsegu odstopa od plana, ker smo datume nakazil prilagodili
datumom izplačil plač v javnih zavodih.
10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center
Proračunska sredstva: 2.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta in so predvidena za nabavo
osnovnih sredstev v javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica ter nakup opreme za
potrebe E – hiše, novogoriške hiše eksperimentov.
10175 – Program Mladinskega centra
Proračunska sredstva: 54.000 € Realizacija 30.6. 22,5 %
V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje programa dela
mladinskega centra ter drugih materialnih stroškov delovanja zavoda ter za izvajanje
programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto ter programa primarne
preventive. Sofinanciranje poteka skladno s planom na podlagi mesečnih dotacij.
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

-

-

10074 -Doplačilo za otroke v drugih občinah
Proračunska sredstva: 300.000 €
Realizacija 30.6. 50,0 %
Mestna občina Nova Gorica je dolžna skladno z izdanimi odločbami pristojnih 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. Prispevki staršev so
določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa.
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 dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova
Gorica in sicer:
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.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana.
10075 - Dejavnost vrtcev
Proračunska sredstva: 3.500.000 €
Realizacija 30.6. 47,4 %
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen
javni zavod Vrtec Nova Gorica.
V šolskem letu 2014/15 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
vključenih 1.238 otrok, v 69 oddelkih.
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje
predšolskih otrok, ki so vključeni v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica 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.
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 dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova
Gorica in sicer:
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.
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.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana.
10077 – Vrtec Šempas
Proračunska sredstva: 1.840 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Za novogradnjo – dograditev, energetsko sanacijo obstoječega objekta ter zunanjo in
prometno ureditev vrtca Šempas je izdelana vsa projektna dokumentacija vključno s
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projekti za izvedbo in projekti za opremo. V 2015 bomo, v kolikor bodo finančne zmožnosti
izdelali projekt za izvedbo obračališča na parkirišču ob šoli.
10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – vrtci
Proračunska sredstva: 140.000 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko
vzdrževanje, smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v
vrtcih, ki se izvajajo v poletnih mesecih in sicer za obnovo sanitarij v Vrtcu Solkan in za
sanacijo strehe Vrtca Kekec v Novi Gorici.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
10179 – Vrtec Grgar
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Izdelana je bila prostorska preverba v štirih variantah. Z osnovno šolo Solkan in KS Grgar
je usklajena izbrana varianta, ki predvideva novogradnjo vrtca z dvema igralnicama in
enim večnamenskim prostorom. Pridobiti bo potrebno dodatno zemljišče v velikosti cca
480 m². Do konca leta bo predvidoma izdelana idejna zasnova IDZ za pridobitev potrebnih
soglasij.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

-

-

10082 - Dejavnost osnovnih šol
Proračunska sredstva: 600.000 €
Realizacija 30.6. 42,1 %
V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2014/15
vključeno sledeče število učencev:
Branik: 8 oddelkov, 123 učencev.
Čepovan: 4 oddelki, 34 učencev.
Dornberk: 10 oddelkov, 210 učencev.
POŠ Prvačina: 2 oddelka, 40 učencev.
F. Erjavca Nova Gorica: 26 oddelkov, 578 učencev.
M. Štrukelj Nova Gorica: 19 oddelkov, 442 učencev.
POŠ Ledine: 10 oddelkov, 247 učencev.
Solkan: 21 oddelkov, 495 učencev.
POŠ Trnovo: 2 oddelka, 14 učencev.
POŠ Grgar: 3 oddelki, 48 učencev.
Šempas: 17 oddelkov, 287 učencev.
Kozara Nova Gorica: 6 oddelkov, 38 učencev.
V vse osnovne šole je vključenih 2.556 učencev, v 128 oddelkih. V primerjavi s preteklim
šolskim letom se število povečalo za 2 oddelka oziroma za 63 učencev.
Povečanje števila učencev je najbolj opazno na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in na
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.
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 mestno 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:
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-

-

-

-

preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na
osnovi števila oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj
Nova Gorica se dodatno 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 15,58 delavcev, za
katere je potrebno mesečno zagotoviti 33.867,56 EUR oziroma 406.410,72 EUR letno.
Zaposleni predstavljajo:
drugi strokovni delavec v 1. razredu (7,13 delavk), ki se financira na osnovi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003 in št. 60010/2013-4 z dne 30.05.2013,
svetovalni delavec (3,29 delavk), kuhar (1,77), voznik (0,68) in drugi delavci (2,71), ki se
financira na osnovi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica št. 600-10/2013-9 z dne
04.11.2014.
Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2014/15 sledeče število nadstandardno
zaposlenih delavcev (stanje 01.09.2014):
Branik: 1,18 delavcev, vrednost 2.836,58 EUR mesečno.
Čepovan: 0,69 delavcev, vrednost 850,49 EUR mesečno.
Dornberk: 1,07 delavcev, vrednost 2.296,34 EUR mesečno.
F. Erjavca Nova Gorica: 2,83 delavcev, vrednost 5.543,51EUR mesečno.
M. Štrukelj Nova Gorica: 4,26 delavcev, vrednost 9.895,35EUR mesečno.
Solkan: 2,95 delavcev, vrednost 6.678,87 EUR mesečno.
Šempas: 1,36 delavcev, vrednost 3.507,84 EUR mesečno.
Kozara Nova Gorica: 1,24 delavcev, vrednost 2.258,58 EUR mesečno.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov, sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Nova Gorica in sklepa župana Mestne občine Nova Gorica.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana.
10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – OŠ
Proračunska sredstva: 98.418 € Realizacija 30.6. 0,7 %
Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, skladno s
prioritetami komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje in podpisanimi pogodbami,
smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah, ki
se izvajajo v poletnih mesecih in sicer:

-

OŠ Branik:
znižanje stropa in ureditev razsvetljave (štiri učilnici) v višini 14.427,00 EUR
OŠ Čepovan:
zamenjava svetilk v telovadnici v višini 7.283,00 EUR
vzdrževanje minibusa v višini 3.000,00 EUR
e-računi, e-registrator, e-hramba v višini 3.529,00 EUR
hladilnik v višini 580,00 EUR
OŠ Dornberk:
nakup in montaža konvektomata v centralni kuhinji v višini 12.000,00 EUR
OŠ F. Erjavca Nova Gorica:
5 računalnikov v višini 2.500,00 EUR
strežnik v višini 2.154,00 EUR
5 projektorjev v višini 2.500,00 EUR
omara-satovje v višini 1.000,00 EUR
elektroinstalacijske storitve v višini 624,00 EUR
OŠ M. Štrukelj Nova Gorica:
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-

ureditev zunanjega igrišča na matični šoli v višini 12.000,00 EUR
sanacija stopnic in ograje na matični šoli v višini 8.500,00 EUR
popravilo oken na POŠ Ledine v višini 853,00 eur
OŠ Šempas:
ureditev prostora za premestitev smetnjakov v višini 10.150,00 EUR
OŠ Solkan:
sanacija POŠ Grgar zaradi povečanega radona v objektu v višini 5.368,00 EUR
OŠ Kozara Nova Gorica:
ureditev platoja pred šolo v višini 8.900,00 EUR (delež MONG)
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
10087 - Športna dvorana v Novi Gorici
Proračunska sredstva: 522.700 €
Realizacija 30.6. 49,6 %
Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo
za najem s postopnim odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016.
Cilj izvajanja je upoštevanje podpisane pogodbe za najem s postopnim odkupom.
10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca
Proračunska sredstva: 149.670 €
Realizacija 30.6. 48,2 %
Investicija je bila fizično zaključena v preteklem letu. V letu 2015 so bile po sprejetem
dogovoru med izvajalcem in podizvajalcem poravnane pogodbene obveznosti.
10153 - Telovadnica Dornberk
Proračunska sredstva: 400.000 €
Realizacija 30.6. 0,6 %
Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del s
komunalnimi priključki in zunanjo ureditvijo za objekt. MONG je trenutno v fazi preverjanja
najugodnejše ponudbe.
19039002 Glasbeno šolstvo
10090 - Delovanje Glasbene šole Nova Gorica
Proračunska sredstva: 34.195 € Realizacija 30.6. 37,2 %
V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v
Šempetru pri Gorici. V Glasbeno šolo je vključenih skupno 641 učencev v 33 oddelkih.
Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami smo zagotavljali sredstva za nadomestila
stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
kar določa zakonodaja.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje

10093 - Sredstva za programe visokega šolstva – Univerza
Proračunska sredstva: 86.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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V skladu s podpisano letno pogodbo Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo sredstva za
sofinanciranje izvajanja programov visokega šolstva, ki se izvajajo v prostorih Univerze v
Rožni Dolini.
Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne pogodbe.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
10094 - Sredstva za programe visokega šolstva – VIRS
Proračunska sredstva: 68.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Visokošolskemu in raziskovalnemu središču Primorske zagotovljamo sredstva za
sofinanciranje plač, prispevkov ter drugih osebnih prejemkov za zaposlenenega v
Visokošolskem in raziskovalnem središču Primorske in sicer za direktorico (v deležu 1,0).
Poleg tega zagotovljamo tudi sredstva za sofinanciranje najemnin in uporabo prostorov,
ki so potrebni za izvajanje visokošolskih programov
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta
10130 - Najemnina prostorov za VIRS
Proračunska sredstva: 120.000 €
Realizacija 30.6. 48,1 %
Postavka se porablja po planu.
10132 - Sredstva za programe FE
Proračunska sredstva: 42.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko bomo zagotovili sredstva za sofinanciranje
izvajanje programa Multimedijske komunikacije.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
10101 - Prevozi učencev
Proračunska sredstva: 570.000 €
Realizacija 30.6. 60,1 %
Zagotavljali smo sredstva za prevoze učencev v šolo in iz šole.
Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov, sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica in podpisanih pogodb.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
19069003 Štipendije
10102 – Štipendije
Proračunska sredstva: 3.400 € Realizacija 30.6. 48,7 %
V študijskem letu 2014/15 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo eno nadarjeno
študentko, ki je bila izbrana na osnovi javnih razpisov. Eni štipendistki pravica do
štipendija miruje, trije štipendisti pa še niso zaključili študija skladno s podpisanimi
pogodbami.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
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10103 - Pomoč za novorojence
Proračunska sredstva: 136.000 €
Realizacija 30.6. 44,1 %
Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši
ob izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka. V letu 2015 znaša znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 500
EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
10104 - Investicija v bivalne enote – VDC
Proračunska sredstva: 802.719 €
Realizacija 30.6. 78,0 %
Investicija je zaključena v pogodbenem roku, pogodbeni ceni in načrtovani kvaliteti. Objekt
sta investitorja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
Mestna občina Nova Gorica dne 12. maja 2015 predala uporabniku.
10105 - Financiranje družinskega pomočnika
Proračunska sredstva: 75.000 € Realizacija 30.6. 50,3 %
Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši
ob izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka. V letu 2015 znaša znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
500,00 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih
10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih
Proračunska sredstva: 496.000 €
Realizacija 30.6. 46,5 %
Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v
socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem
varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih
stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za
socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved
razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.
V okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni
organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski
skupini je občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh
v Mestni občini Nova Gorica.
10151 - Program Pomoč na domu
Proračunska sredstva: 419.010 €
Realizacija 30.6. 41,5 %
Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS
izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.
Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v
višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Z izvajalcem storitve je sklenjena letna
pogodba. Sofinanciranje poteka po planu.
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10176 - Program Pomoč na domu v drugih občinah
Proračunska sredstva: 9.000 € Realizacija 30.6. 17,9 %
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da v
primeru, da je občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima
začasno bivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina
stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša
subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča je
dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok
podaljša s soglasjem občine. V skladu z navedenim Mestna občina Nova Gorica
posameznim občanom subvencionira storitev pomoč na domu tudi v drugih občinah.
10187 – Nakup vozila za Center za pomoč na domu
Proračunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Ustrezni postopki za namen nakupa avtomobila za izvajanje socialnovarstvene storitve
pomoč na domu niso bili izvedeni. Nakup se bo predvidoma izvedel v drugi polovici leta.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu
Proračunska sredstva: 260.000 €
Realizacija 30.6. 42,5 %
O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center
za socialno delo. S Stanovanjskim skladom je za izvajanje subvencioniranja najemnin
sklenjena letna pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe
nakazujejo mesečno za pretekli mesec. Upravičencev do subvencije najemnine je iz leta v
leto več, zato se tudi sredstva na postavki povečujejo.
10109 - Regresiranje socialno šibkih
Proračunska sredstva: 100.000 €
Realizacija 30.6. 59,2 %
Na osnovi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so socialno,
materialno ali kako drugače ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne pomoči za
kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti – plačilo najnujnejših
položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina
pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi
gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti se tudi v
naši občini število vlog za denarno pomoč zadnjih nekaj letih povečuje v primerjavi s
preteklimi leti. Isti trend se nadaljuje tudi v letu 2015. Za primerjavo lahko navedemo
podatek, da smo do 15.6.2015 prejeli že 204 vloge, v letu 2014 pa skupaj 407 vlog.
10110 - Pogrebni stroški
Proračunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati
stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v
najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev.
Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. in Centrom za socialno delo Nova Gorica je
sklenjena letna pogodba o financiranju socialnih pogrebov. V prvi polovici leta ni bilo
nobenega zahtevka za plačilo stroškov pogreba.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa
Proračunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 37,2 %
Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa Območnega združenja
Rdečega križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem
križu Slovenije. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo
izplačujejo na podlagi zahtevkov v četrtinah. V okviru programov Rdečega križa so tudi
sredstva za plačilo stroškov zagotavljanja brezplačnih toplih obrokov za socialno
ogrožene občane.
10148 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Proračunska sredstva: 87.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova
Gorica ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnost. Sofinanciranje
poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2015 je ta zaključen. Izvajalci so prejeli odločbe
oz. sklepe. Po dokončnosti odločb bodo z izvajalci sklenjene pogodbe, na podlagi katerih
bodo upravičeni do izplačila prve polovice odobrenih sredstev ob podpisu pogodbe, do
druge polovice pa po dostavi ustreznega končnega/delnega poročila o izvedbi
sofinanciranih programov in projektov.
10171 - Humanitarni center
Proračunska sredstva: 38.000 € Realizacija 30.6.: 4,8 %
V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica kupila prostore za humanitarni center in tako
pridobila prostore za izvajanje socialnih programov. Izdelana so izhodišča za projektno
nalogo z vsebinami socialnih programov, ki se bodo predvidoma odvijali v humanitarnem
centru.
Sredstva na postavki so bila porabljena za manjša dela na objektu (zapiranje in zaščita
odprtin na objektu, čiščenje objekta in osnovno urejanje okolice, najem varnostnika za
izvajanje občasnih obhodov objekta...)

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače

zadolževanje
11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil
Proračunska sredstva: 377.500 €
Realizacija 30.6. 41,6 %
V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom poravnavali stroški
obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih, ter stroški obresti za
likvidnostne kredite, najete v letošnjem letu. Predviden dolgoročni kredit v letošnjem letu
še ni bil najet zato stroški zanj še niso nastali, kar se kaže v nekoliko nižji realizaciji.
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
11023 – Stroški zadolževanja
Proračunska sredstva: 5.150 €

Realizacija 30.6. 67,0 %
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Iz proračunske postavke so bili poravnani stroški vodenja dolgoročnega kredita, ki se
obračunavajo enkrat letno skladno z amortizacijskim načrtom. Poleg tega so se iz
postavke pokrili še stroški odobritve dveh likvidnostnih kreditov, ki jih je Mestna občina
Nova Gorica najela v letošnjem letu.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah
Proračunska sredstva: 200.000 €
Realizacija 30.6. 59,2 %
Skladno z predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so bili za zagotavljanje
najnujnejših pogojev za življenje in bivanje v prvi polovici leta 2015, izvedeni naslednji
ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči :
•
•
•
•
•
•
•

intervencija ob orkanski burji in snežnih padavinah
popravilo javnih poti ( Čepovan, Lokovec, Lokve, Lazna, Banjšice ),
interventna sanacija plazu – vodohram Ozeljan,
sanacija udora pri stanovanjski hiši Čepovan 148,
reševanje ponesrečenih jadralnih padalcev ( 5 intervenciji ),
izdelava geomehanskih, geoloških, statičnih in geodetskih poročil, monitoring,
logistična podpora ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov ( prehrana, prevozi,
oprema)

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode
Proračunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 71,2 %
Sredstva so namenjena za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih
obdobjih na območjih, kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci nimajo možnosti
priključitve na vodovodno omrežje (Pravilnikom o prevozu pitne vode v sušnih obdobjih).
Večji del te proračunske postavke je že porabljen, glavni del stroškov pa bo zagotovo v
naslednjih mesecih zato bodo potrebna dodatna sredstva.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

05008 - Splošna proračunska rezervacija
Proračunska sredstva: 13.435 € Realizacija 30.6. 0 %
Splošna proračunska rezervacija je bila v proračunu za leto 2015 oblikovana v višini
25.000 € in se skladno z zakonom namenja za nepredvidene namene oz. za primere, ko
planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Na podlagi sklepa župana se sredstva med
letom prenašajo na postavke, kamor po vsebini sodijo in tam realizirajo na ustreznem
kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %.
Do 30.6.2015 je bilo prenesenih 11.565 € in sicer:
•

11.565 € na postavko 06.034 – Sodna poravnava SGP
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Predlagana prerazporeditev se je izvršila zaradi pokritja stroškov izvršbe podjetja
Geoinžiniring d.o.o. in sicer v višini obveznosti, ki smo jo imeli še odprto do podjetja SGP.
S tem nimamo več nobene odprte obveznosti do SGP.
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12 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura

13001 – Nakup računalnikov in druge opreme
Proračunska sredstva: 800 €
Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

13002 - Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave
Proračunska sredstva: 189.060 €
Realizacija 30.6. 46,8 %
Postavka je realizirana v okviru pričakovanj.
13003 – Posebni material in storitve
Proračunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6. 20,0 %
Postavka se porablja glede na potrebe, ki se pojavljajo sproti. Do konca leta se pričakuje
realizacijo postavke v celoti.
13004 – Nakup goriva in vinjet
Proračunska sredstva: 2.500 € Realizacija 30.6. 39,7 %
Postavka je realizirana v okviru pričakovanj.
13007 – Pisarniški in splošni material in storitve
Proračunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 64,8 %
Postavka je realizirana v okviru pričakovanj.
13008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Proračunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 45,5 %
Postavka je realizirana v okviru pričakovanj.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
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13005 – Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za
registracijo
Proračunska sredstva: 2.500 € Realizacija 30.6. 77,5 %
Postavka je realizirana v okviru pričakovanj.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARSNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

13006 – Svet za preventivo in vzgoji v cestnem prometu
Proračunska sredstva: 4.000 €
Realizacija 30.6. 15,9 %
Večji del realizacije sredstev iz naslova preventive in vzgoje v cestnem prometu se
pričakuje v drugi polovici leta.
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21 – 39 KRAJEVNE SKUPNOSTI

21 - KS BANJŠICE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
21101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 3.544 €

Realizacija 30.6.:0,0 %

V prvem polletju nismo imeli nobenih večjih del ali investicij, posledično tudi ne stroškov
razen fiksnih.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
21102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 9.600 €
Realizacija 30.6.: 28,9 %
V prvem polletju nismo imeli nobenih večjih del ali investicij, posledično tudi ne stroškov
razen fiksnih.

21103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.000 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
V prvem polletju nismo imeli nobenih večjih del ali investicij, posledično tudi ne stroškov
razen fiksnih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
21104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 671€

Realizacija 30.6.: 0,0 %

V prvem polletju nismo imeli nobenih večjih del ali investicij, posledično tudi ne stroškov
razen fiksnih.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
21107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 2.570 €
Realizacija 30.6.: 9,5 %
V prvem polletju nismo imeli nobenih večjih del ali investicij, posledično tudi ne stroškov
razen fiksnih.
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22 - KS BRANIK
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
22109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 16.386 €
Realizacija 30.6.: 49,0 %
Sredstva so bila porabljena za :
Kovinska konstrukcija nadstreška-TEKO za zadružnim domom v Braniku, po gradbeni
dokumentaciji.
Sanacija dela fasade severnega dela zadružnega doma v Braniku.
Sanacija dimnika v zadružnem domu v Spodnji Branici.
Sanacija dela fasade na zadružnem domu na Preserjah.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
22101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 17.000 €

Realizacija 30.6.: 42,2 %

Tekoče delovanje:
-3. sejnine svetu KS
-Zavarovalne premije
- Podjemne pogodbe
22102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.900 €

Realizacija 30.6.: 84,4 %

-Za prireditve Pedrovo 26.1. 2015 in Branik 15.2.2015, postavitev mlajev na petih
lokacijah za 1. Maj (pogostitev)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
22103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 5.578€
Realizacija 30.6.: 14,8 %
-Sredstva bodo v večjem delu porabljena v drugi polovici leta.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
22107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 9.000 €
Realizacija 30.6.: 25,2 %
-1.160,31€ je bilo obrezovanjein in nižanje pokopaliških platan (delo na višini)
-970,29 so stroški odvoza smeti
-Ostali tekoči stroški
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23 - KS ČEPOVAN
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
23101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 3.000€
Realizacija 30.6.: 59,3 %
Nabava kurilnega olja za kulturni dom
Nabava opreme za obnovo sanitarij kulturnega doma

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
23102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 18.386 €

Realizacija 30.6.: 25,5 %

Nabava snežne freze , tekoče vzdrževanje, košnja ,plačilo administratorke, plačilo tekočih
stroškov, nabava gradbenega materiala

23103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.000 €

Realizacija 30.6.: 29,2 %

Druženje krajanov 1 maj
Nastop dramske skupine v kulturnem domu (marec)
Organizacija plesa 05.06.2015 skupaj z MC Nova Gorica

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
23104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 1.937 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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23109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 4.500€
Realizacija 30.6.: 48,9 %
Tekoče vzdrževanje
Plačilo odvoza smeti
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4 - KS DORNBERK
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
24101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 23.233 €

Realizacija 30.6.: 41,8 %

Delovanje KS je v I. polletju 2015 potekalo skladno s programom in zastavljenimi cilji. Svet
KS se je sestal na petih rednih sejah in eni izredni seji in obravnaval tekočo problematiko
v KS ter se posvečal reševanju problemov krajanov in upoštevanju njihovih predlogov in
pobud. Dne 13.4.2015 so nas na izredni seji sveta obiskali , g. župan, njegovi strokovni
sodelavci in člani sveta KS smo jim predstavili problematiko v naši KS in jih zaprosili za
pomoč pri reševanju le-te. Sproti smo spremljali tudi potek priprav na razpis za
izgradnjo nove telovadnice ob OŠ Dornberk. V zaselku Tabor smo obnovili dotrajane klopi
in ograjo ob zvoniku. Na teh lokacijah smo postavili nove oglasne table in sodelovali pri
dokončni ureditvi otroškega igrišča v Dornberku. Ponovno smo obudili problematiko peš
in kolesarske poti Dornberk - Prvačina Udeležili smo se tudi vseh občnih zborov lokalnih
društev in se seznanili z njihovim delovanjem.

24102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 5.100 €

Realizacija 30.6.: 17,5 %

V prvem polletju 2015 je bilo v naši KS več prireditev in praznovanj, ki jih je organizirala
KS ali sodelovala na prireditvah OŠ in lokalnih društev. V februarju smo sodelovali pri
pripravi simpozija v spomin Bogdanu Žoržu, v marcu smo v počastitev dneva žena imeli
gledališko predstavo in s cvetjem obdarili žene, v maju smo sodelovali pri prireditvi »Dnevi
odprtih kleti«, v juniju smo sodelovali na tradicionalni prireditvi »Glasbeni večeri Tabor
2015« in v počastitev 70. Letnice konca druge svetovne vojne položili cvetje k spomeniku
žrtvam te vojne.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
24103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 6.545 €
Realizacija 30.6.: 2,8 %
V teku so priprave in dogovori ter urejanje dokumentacije za asfaltacijo dveh
makadamskih ulic v naši KS. Sproti smo na pobudo krajanov urejali dotrajane in
poškodovane krajevne poti.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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24106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 16.800 €
Realizacija 30.6.: 11,2 %
Vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč v KS (Dornberk in Zalošče) poteka v sodelovanju
s pogodbenim upravljalcem. Tik pred izvedbo je obnova pokopališkega zidu in ureditev
žarnega zidu na pokopališču v Zaloščah, saj je za izvedo teh del pridobljena vsa potrebna
dokumentacija in občinsko upravo pozivamo, da čimprej objavi razpis in prične z
izvdbenimi deli, saj se na obeh pokopališčih srečujemo z veliko prostorsko stisko in nam
že primanjkuje grobnih polj. Na pokopališču Dornberk smo v prvem polletju obnovili
razpadajoči zid na pročelju, načrtujemo še obnovo severne strani obrobnega zidu.
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25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
25101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 13.087 €

Realizacija 30.6.: 17,3 %

Plačilo tekočih stroškov za delovanje KS (elektrika, voda, komunala, itd.)
Plačilo sejnin in telefona za potrebe KS.

25102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 1.900 €

Realizacija 30.6.: 64,9 %

Priredili smo krajevni praznik spomina odhoda fantov v partizane.
Priredili smo kresovanje in mlajevanje ob prazniku dela
Organizacija obiska prireditve srečanja gradišče 2015 v Gradišču pri Tišini (Prekmurje)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
25103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 263 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Košnja trave

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
25107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 3.300 €
Realizacija 30.6.: 14,4 %
Košnja in urejanje pokopališča in ostalih spomeniških mest v vasi.
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26 - KS GRGAR
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
26101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 9.500 €
Realizacija 30.6.: 88,5 %
Priklop južnega dela KD na kanalizacijsko omrežje in delna obnova WC-jev ter skladiščnih
prostorov gostinskega lokala v KD. Izdelava novega jaška z vodomernimi števcem.
Montaža novega števca za vodo za gostinski lokal in balinarje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
26102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 14.100 €

Realizacija 30.6.: 42,7 %

Stroški elektrike, vode in komunale in interneta. Stroški za pisarniški material, hišnik in
čistila. Stroški hrane in pjače ob delovnih akcijah.

26103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.500 €

Realizacija 30.6.: 0,0 %

Organizacija krajevnega praznika (glasbena skupina Donačka).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
26104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 3.837 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Košnja trave ob lokalnih poteh. Asfaltacija vhoda na parkirni prostor (zaradi izkopa ob
izgradnji priključka na kanalizacijsko omrežje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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26109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 7.269 €
Realizacija 30.6.: 32,1 %
Manjša vzdrževalna dela. Stroški elektrike, komunale in vode.
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27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
27101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 4.400 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
KS Grgarske Ravne-Bate je v prvem polletju leta 2015 urejala in pripravila dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo prizidka k večnamenski dvorani v
Grgarskih Ravnah. Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo oddali na UE MONG
dne 27.05.2015. Postopek še traja.
Opravili smo nujno vzdrževalno delo v kulturnem domu v Grgarskih Ravnah.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
27102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 15.764 €

Realizacija 30.6.: 31,5 %

1. V kulturnem domu v Grgarskih Ravnah smo izvedli predavanje: Tolmačenje zakona o
pravicah pacientov.
2. Člani sveta smo se v prvem polletju sestali na eni izredni seji sveta KS in štirikrat na redni
seji sveta KS.
3. Petkrat izvedli srečanje s krajni po vaseh naše KS.
4. Organizirali sestanek s TD KUK in Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah, tema pogovora
sodelovanje.
5. Posredovali razne vloge in dopise na:
- Vlogo na Telekom Ljubljana za vzpostavitev mobilnega signala v naši KS
- Vlogo na Hidrotehnik d.d. za regulacijo potoka Banjščak
- z dopisom obvestili lastnike nevarnih objektov v naši KS
- Vloge na MONG za postavitev OGLEDAL, SANACIJO DIVJIH ODLAGALIŠČ,
POSTAVITEV NOVE JAVNE RAZSVETLJAVE IN POPRAVILO LC BATE-SVETO.
6.

Sodelovali pri obširni spomladanski čistilni akciji skupaj s TD KUK in LD GRGAR.

7. Obravnavali razne vloge občanov za pomoč.

27103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 1.900 €

Realizacija 30.6.: 41,2 %
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1. Sodelovali z TD KUK pri pripravi tradicionalnega pustovanja v Grgarskih Ravnah
2. Organizirali krajevni praznik dne 21.06.2015 v kulturnem domu Grgarske Ravne
3. Sodelovali ob spominskem dvigu slovenske zastave 24.06.2015 na Jeleniku nad Batami,
skupaj z PD Kanal, občino Kanal ob Soči, Goriškim muzejem itd.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
27104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 7.009 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
1. Opravili čiščenje (mulčenje) 2 km javne poti v KS
2. Opravili košnjo trave javnih poti po naši KS

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
27109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 3.500 €
Realizacija 30.6.: 12,8 %
1. Opravljali tekoča vzdrževanja pokopališča in poslovilne vežice.
2. Z uslužbencem Komunalnega podjetja iz Nove Gorice, zadolženega za kataster
pokopališč, smo urejali kataster pokopališča v Batah, ki pa je še v teku.
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28 - KS KROMBERK - LOKE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
28101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 24.500 €

Realizacija 30.6.: 32,3 %

V letu 2015 je bilo 7 rednih sej svete KS, po potrebi pa so se člani zaradi tekočih
problemov in nalog sestajali tudi na vmesnih sestankih. Zaključen je bil razpis in izbor
grba in zastave KS Kromberk-Loke. V Domu kulture so tekom celega polletja potekale
športno rekreativne in kulturne dejavnosti skladno s planom izvajanja aktivnosti.

28108 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 4.000 €

Realizacija 30.6.: 30,2 %

December 2014: srečanje in obdaritev starejših krajanov
Januar 2015: novoletni koncert v sodelovanju z KD MoPZ Kromberški Vodopivci
Marec 2015: meritve gleženjskega indeksa in pretočnosti ožilja
Maj 2015: meritve holesterola in krvnega pritiska
Junij 2015: organizacija in izvedba krajevnega praznika v sodelovanju z KD MoPZ
Kromberški Vodopivci

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
28102 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 5.847 €
Realizacija 30.6.: 6,3 %
Delovni odbor je izvajal ogled in kontrolo stanja cestišč po celotni krajevni skupnosti ter
opozarjal koncesionarje na pomanjkljivo izvedena dela. April 2015: ureditev
odvodnjavanja meteornih vod na spodnjem delu Bonetovšč (pri Kovačeviču). Maj 2015:
sanacija in asfaltiranje površin po nedokončanih delih investitorja T2.
Odstranjevanje poškodovanih dreves po burji na območju celotne krajevne skupnosti.
Urgenca in opozorilo Slovenskim plinovodom zaradi neizvedenega zaključka gradbenih
del pri izgradnji plinskega omrežja (po zaključku del niso asfaltirali).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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28106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 8.000 €
Realizacija 30.6.: 28,1 %
Potekalo je redno vzdrževanje pokopališč v Kromberku in Lokah. Drugih večjih del ni bilo.
V juniju 2015 je bila nabavljena in postavljena nova oglasna tabla v Iztokovi ulici.
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29 - KS LOKOVEC
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
29108 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 5.351 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
V okviru postavke 29108 ni zavedene dejanske porabe. Sredstva bodo uporabljena za
pripravo prostora za postavitev kurilnice v večnamenski dvorani v Gornjemu Lokovcu.
Trenutna samoiniciativno poteka čiščenje ter rušitvena dela v prostoru. V nadaljevanju
bodo izvedena gradbena dela (omet, talna obloga) ter elektroinštalacijska dela.
Nabavljena in vgrajena bodo tudi protipožarna vrata.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
29101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 9.800 €
Realizacija 30.6.: 24,9 %
Iz postavke 29101 se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja,
položnic, plačilo zavarovanj, nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava
pisarniškega materiala, itd. Postavka je bila letos povečana z namenom zagotovitve
sredstev za vzdrževanje javnih površin. Iz tega naslova je bila na več mestih izvedena
okrasitev kraja s posaditvijo rož in izdelavo pripadajočih predmetov (npr. korito za rože).
Na športnemu igrišču v Srednjemu Lokovcu je predvidena postavitev koša za igranje
košarke. Izdelana je konstrukcijska dokumentacija, trenutno pa poteka aktivnost
pridobivanja ponudbe potencialnega dobavitelja koša. Nujna aktivnost v temu letu je tudi
barvanje ograj kontejnerskih mest po celotnemu kraju (cca 20 ograj). Ker letos na postavki
kontejnerska mesta ni finančnih sredstev, se stroški del prepisujejo na to postavko. Kot
strošek je predvidena samo nabava materiala za izvedbo barvanja, delo pa v okviru javnih
del izvajajo delavci Inštituta Potencial.

29102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 1.800 €
Realizacija 30.6.: 14,3 %
Na postavki 2901 so bila koriščena sredstva za namen manjših dogodkov, in sicer
namiznoteniški turnir, zaključki delovnih akcij ter priprava kresa on prazniku dela.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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29103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 9.677 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Na postavki 29103 še bilo dejanske porabe sredstev. V Lokovcu obstoja kamnolom, ki je
trenutno s statusu mirovanja, koncesijska pogodba velja do leta 2021. Prvotni namen je bil
koriščenje mineralnih surovin iz kamnoloma v smislu zagotovitve materiala za
gramoziranje krajevnih cest. Težave so se pojavile v vidiku lastniške strukture parcel.
Urejanje te problematike je predvideno v četrtemu kvartalu (problematika bo predstavljena
MONG). Na podlagi dejstva o nezmožnosti koriščenja kamnoloma bo v Juliju
gramoziranje izvedel izbrani izvajalec, Ivan Kobal s.p. Predhodno bo izveden popis stanja
cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
29110 - Komunalni objekti v KS- pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 3.300 €
Realizacija 30.6.: 9,8 %
Osnovna dela na postavki 29110 so v teku, to pa so poravnava mesečnih obveznosti ter
sprotno urejanje pokopališča in okolice (košnje trave, itd.). Pričela pa so se tudi gradbena
dela, postavitev osnovnih sanitarij v mrliški vežici. Sanitarije bodo zgrajene v obstoječemu
objektu. Trenutno potekajo aktivnosti nabave materiala ter zagotovitve pogojev za odtok
fekalij iz objekta.
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30 - KS LOKVE – LAZNA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
30101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 10.000 €

Realizacija 30.6.: 10,7 %

Na postavki so porabljena sredstva za tekoče delovanje KS (elektrika, komunala....)

30102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.199 €

Realizacija 30.6.: 45,7 %

Na postavki smo porabili sredstva za prireditve (8. Marec, kresovanje, krajevni praznik) ter
večerjo KS, ki je bila sicer lani v decembru, plačali pa smo iz letošnje postavke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
30103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 1.805 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Izpeljali smo sanacijo ceste od ''Pirčk do Rozin'' zaradi potreb pluženja in ki je bila v planu
že nekaj časa. Porabljena bodo vsa sredstva iz te postavke.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
30109 - Komunalni objekti v KS- pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 1.800 €
Realizacija 30.6.: 9,8 %
Tekoča poraba sredstev za komunalne potrebe ter potrebe pokopališča.
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31 - KS NOVA GORICA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
31101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 2.000€
Realizacija 30.6.: 0,0 %
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
31102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 67.296 €

Realizacija 30.6.: 30,7 %

Svet KS Nova Gorica se je sestal na 6. rednih sejah in na sestanku z županom. Člani
Sveta KS pa so se sestali tudi na več pripravljalnih sestankih v zvezi z organizacijo
prireditev. Svet KS je obravnaval več vlog v zvezi o obratovanjem gostinskih lokalov v
podaljšanem obratovalnem času, obravnaval vloge v zvezi z ukinitvijo javnega dobra in
prodajo zemljišča, sprejel je zaključni račun za leto 2014 in finančni načrt ter program
dela za leto 2015. Svet KS Nova Gorica je občinskim strokovnim službam dal več
predlogov, ki se nanašajo na urejanje infrastrukture v mestu, prometne ureditve, urejanja
kontejnerskih mest in otroških igrišč v mestu. Predlagal je tudi selitev zbirnega centa z
ulice Gradnikove brigade na lokacijo ob Kolodvorski. Obnovili smo spletno stran in
ustvarili profil na facebooku, kjer objavljamo poročila in fotografije različnih dogodkov. Ob
krajevnem prazniku smo predstavili tudi nov logotip KS Nova Gorica.
31103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 28.000 €

Realizacija 30.6.: 5,4 %

KS Nova Gorica je organizirala pustovanje za otroke, ki je bilo na Bevkovem trgu.
Udeležili so se ga otroci novogoriških vrtcev, osnovnih šol in tudi veliko drugih. Pri
organizaciji pustovanja smo sodelovali z Mladinskim centrom Nova Gorica, ki je pripravil
pustovanje v popoldanskem času in delili stroške opremljanja prostora.
V galeriji Frnaža smo pripravili več dogodkov:
V sodelovanju z Waldorfskim vrtcem je bil organiziran pravljični popoldan s pravljico Bela
kača s kronico ter predavanje norveškega učitelja in pedagoga Godi Kellerja.
Organizirali smo več razstav:
Pokrajinska zveza društev upokojencev za Severno Primorsko: razstava fotografij
Miroslav Ivanković: Portreti 2014-2015
KD likovnih ustvarjalcev Tolmin: Razstava ob 40-letnici društva
Irena Čadež: razstava del in predstavitev Bachovih kapljic
Članice likovne skupine društva KUL-TU-RA Renče: Igra barv in oblik
Ingrid Černe: razstava slik vrtnic
Magda Maver: 100-letnica prve soške bitke, razstava razglednic, fotografij, poštnih žigov
Društvo UNITRI pa je ob dnevu žena v galeriji pripravilo razstavo likovnih in kamnoseških
del članov društva UNITRI in društva MOST iz Ajdovščine
Ob odprtju razstav smo izdali štiri kataloge.
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Ob krajevnem prazniku smo pripravili prireditev »Goriški dan«, ki je povezala številna
društva: športna, kulturna in humanitarna. V okviru prireditve je bila organizirana tudi
čistilna akcija, ki so se ji pridružili tudi novogoriški vrtci. Prireditev se je zaključila zvečer
na Bevkovem trgu s pozdravom predsednika KS, župana MONG in udeleženke
mladinskih delovnih brigad ter nastopom skupine Ana Pupedan. Računi, ki se nanašajo
na plačilo prireditve bodo zapadli v plačilo v mesecu juliju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
31108 - Hortikulturna ureditev in urbana oprema
Proračunska sredstva: 7.000€
Realizacija 30.6.: 0,0 %
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32 - KS OSEK – VITOVLJE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
32101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 3.000 €
Realizacija 30.6.: 86,6 %
Ta postavka je bila letos odprta izključno za dokončanje PGD projekta Doma krajanov
KS Osek- Vitovlje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
32102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 11.000 €

Realizacija 30.6.: 28,6 %

Poraba na tej postavki se kot vsako leto poveča v drugem polletju, ker se tudi določena
dela relizirajo kasneje. Letos se bo to poznalo pri vzdrževanju javnih površin, ki jih mi
vzdržujemo.
32103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.100 €

Realizacija 30.6.: 28,2 %

Letos imamo na tej postavki manj denarja kot lani, zato smo že v prvem polletju pričeli z
nižanjem naše pomoči pri soorganizaciji prireditev. Računamo, da bomo vseeno
zadovoljili našim potrebam.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
32105 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS in manjši posegi v cestno infrastrukturo
Proračunska sredstva: 4.726 €
Realizacija 30.6.: 56,2 %
Poraba sredstev se giblje normalno glede na to, da je pol leta za nami. Poskušali bomo
nekaj prihraniti za eno večje delo, ki nas čaka.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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32109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 4.300 €
Realizacija 30.6.: 25,2 %
Pri urejanju in vzdrževanju pokopališč smo si letos zadali nalogo, da uredimo točnost
evidenc najemnikov grobnih mest. Menimo, da je potrebno razmišljati o dvigu cen.
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33 - KS OZELJAN
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
33102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 11.400 €

Realizacija 30.6.: 38,3 %

Poraba sredstev, za elektriko, vodo, telefon in tekoče poslovanje KS skladno z
zakonodajo.

33103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.000 €

Realizacija 30.6.: 15,7 %

Praznik KS Ozeljan-Šmihel je konec meseca avgusta, pri dveh manjših prireditvah pa
smo v prvi polovici leta bili soorganizatorji.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
33104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 26.882 €
Realizacija 30.6.: 51,9 %
Del sredstev smo porabili za plačilo asfaltacije ceste in delne ureditve parkirnega prostora
ob pokopališču v Ozeljanu. Poleg tega pa trenutno še poteka obnova odsekov oziroma
popravilo asfalta in prepustov, ter čiščenje jarkov in košnja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
33107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 33.395 €
Realizacija 30.6.: 1,6 %
V KS planiramo sanacijo zidu na pokopališču v Šmihelu, z deli bomo pričeli po prejetju
ponudb, tako da bi sanacijo zaključili do meseca novembra.
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34 - KS PRVAČINA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
34109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 10.388 € Realizacija 30.6.: 0,8 %
Sredstva bodo porabljena za obnovo sokolskega doma.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
34101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 14.900 € Realizacija 30.6.: 68,0 %
Realizacija je v skladu z dodeljenimi sredstvi. Z veliko racionalnostjo pri porabi.

34102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.700 € Realizacija 30.6.: 17,8 %
Večina sredstev bo porabljenih za organizacijo krajevnega praznika ter praznika breskev.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
34103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 2.094 € Realizacija 30.6.: 22,3 %
Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje lokalnih poti.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
34106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6.: 35,6 %
Večina sredstev bo porabljenih za urejanje in širjenje pokopališča.
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35 - KS RAVNICA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
35110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 5.116 €
Realizacija 30.6.: 64,4 %
Izvedena je bila obnova dimnika, čiščenje žlebov, menjava črpalke centralnega ogrevanja
na objektu KS. Izdelan je bil plato in nanj postavljena gugalnica za otroke.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
35101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 11.400 €

Realizacija 30.6.: 41,7 %

Sredstva so bila porabljena namensko za plačilo sejnin članov sveta KS, plačilo stroškov
električne energije in odvoza odpadkov ter stroški rednega vzdrževanja objekta ter
urejanja zelenic v vasi.
35107 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 1.700 €

Realizacija 30.6.: 46,0 %

Organiziran je bil Praznik treh vojn (pohod, pogostitev udeležencev) ter proslava ob
odprtju razširjene ceste Prevala - Ravnica.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
35102 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 372 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Postavka je porabljena. KS je očistila cesto ob vojaškem pokopališču v Ravnici in uredila
cestišče pred avtobusnim postajališčem v Sedovcu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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35109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 1.800 €
Realizacija 30.6.: 27,2 %
Redno vzdrževanje pokopališča (košnja, praznjenje zabojnikov, ipd.)
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36 - KS ROŽNA DOLINA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
36105 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 33.834 €
Realizacija 30.6.: 11,1 %
Zasteklitev okenskih špalet v prostoru KS v Rožni Dolini in nakup poštnega nabiralnika.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
36101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 9.400 €
Realizacija 30.6.: 54,1 %
Nakup čistil in opreme za čiščenje prostorov KS.

36102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 4.100 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Prednovoletno srečanje krajanov z obdaritvijo otrok, čistilne akcije in Praznik frtalje.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
36103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 5.090 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
V pripravi.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
36107 – Športna igrišča
Proračunska sredstva: 800 €
V pripravi.

Realizacija 30.6.: 0,0 %
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37 - KS SOLKAN
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
Proračunska sredstva: 16.755 €
Realizacija 30.6.: 19,4 %
Dokončana so bila dela za ureditev prostora za muzejsko zbirko I. svetovne vojen v
objektu na Soški cesti 31.
V teku so aktivnosti za celostno ureditev kompleksa bivše solkanske karavle.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
37102 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 54.110 €

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Realizacija 30.6.: 40,4 %

Delovanje KS je potekalo po finančnem in delovnem programu za leto 2015.
Svet KS se je sestal na 5 rednih sejah. Komisije Sveta KS so delovale po sprejetem
programu, o svojih aktivnostih poročajo na sejah sveta.
Obravnavana je bila problematika obsega in financiranja solkanskega časopisa in
sprejeti so bili nekateri ukrepi za zmanjševanje stroškov.
Obravnavana je bila problematika ureditve, vzdrževanja igrišč v športni coni pri Žogici.
Imenovana je bila sedemčlanska komisija za pripravo strategije turizma v Solkanu.
Za določen čas sta bila v najem oddana dva poslovna prostora v domu KS, ki sta ostala
po izselitvi dotedanjega najemnika prazna.
Komisija za socialne zadeve je obiskala in obdarila krajanko Vuga Emilijo ob njenem 100rojstnem dnevu. V mesecu marcu je obiskala in obdarila s cvetjem starejše krajanke ter
Materinski dom.
Pred velikonočnimi prazniki je obiskala tudi varovance v VDC Solkan ter krajana v VDC
Stara Gora.
Pomagala je pri reševanju socialnih zadev povezanih s problematiko pokopališča.
Na povabilo VDC smo se udeležili tudi zaključnega koncerta varovancev VDC Solkan in
otvoritve novih prostorov VDC v Novi Gorici.
Reševala se je problematika vezana na igrala v solkanskem parku.
KS je sodelovala pri naslednjih aktivnostih :
urejanje Vojkove ulice (kolesarske steze)
urejanju ulice M. Štrukelj (rekonstrukcija, javna razsvetljava)
asfaltne preplastitve pločnikov – sanacija T2 omrežja
prometni problematiki Šolske ulice
izgradnji odvodnikov
kategorizaciji cest
priprava OPPN kamnolom
problematike odtekanja fekalne kanalizacije v Sočo
hortikulturne ureditve Solkana
omejitve prometa skozi Solkan
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‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

osvetlitve ekološkega otoka na trgu J. Srebrniča
posredovanje pri problematiki neurejenega stanja in odlaganja odpadkov na
kontejnerskih mestih
spremljanje čiščenja ulic in vzdrževanja zelenic
iskala se je nova lokacija za zbirni center za kosovne odpadke, ker je na sedanji lokaciji
na Soški ulici predviden prostor za avtodome (problematika se rešuje skupno s KS Nova
Gorica)
izdajanja mnenj k urnikom za podaljšani obratovalni čas gostinskih lokalov
izdajanja mnenj k odtujitvi nepremičnin v Solkanu
pripravi prioritetnega programa investicij KS Solkan za obdobje 2016 – 2020
priprave trajnostne urbane strategije (TUS)
prometne ureditve
sodelovali smo na sestankih o problematiki kajak centra
pristopili smo v članstvo LAS
v športno dvorano na karavli- tribune nameščamo povečane fotografije solkanskega
mostu
sodelovali smo pri urejanju dvorane na karavli
iščemo ponudnika za namestitev mlekomata
urejamo tekoče zadeve na zahtevo krajanov
37103 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 12.500 €

Realizacija 30.6.: 6,2 %

Glavne prireditve KS so planirane v drugi polovici leta. Stroški prvega polletja se nanašajo
tudi na božični koncert z dne 26. 12. 2014, na katerem so sodelovale ženska vokalna
skupina Barkovlje pri Trstu, harfistka Tatiana Donis in učenka glasbene šole N. Gorica
Polona Božič.
V letošnjem letu smo sodelovali kot soorganizatorji prireditve ob kulturnem prazniku,
razstavi jaslic na Sv. gori, koncertu Češkega pihalnega orkestra in mažoretk iz Ostrave,
ženskega pevskega zbora Kombinat in prireditve ob Dnevu državnosti Pesem pod lipo,
pri razstavi arhitekta Julijana Krapeža, Okus oblike.
Sodelovali bomo pri dvigu zastave ob Dnevu državnosti na Sabotinu z veterani vojne za
Slovenijo.
Komisija za prireditve vodi aktivnosti in priprave za izvedbo krajevnega praznika, ki bo v
mesecu septembru.
Udeležili smo se 90- letnice solkanskega rojaka Vladimirja Makuca, slikarja in grafika, v
Ljubljani.
Sodelujemo z OŠ Solkan pri pripravi projekta Rastoča knjiga.
Komisija za sodelovanje z zamejci je v mesecu maju sodelovala pri soorganizaciji
mednarodnega
pohoda treh mostov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
37106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 48.571 €
Realizacija 30.6.: 9,8 %
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Za dejavnost pokopališča skrbi Komisija za upravljanje pokopališča.
Redno vzdrževanje pokopališča je potekalo po planu.
Opravljena je bila sanacija žarnega boksa na žarnem pokopališču, ki ga je poškodovala
burja.
Obnovili smo zid na grobnici ZB.
Na žarnem pokopališču potekajo sanacijska dela.
Svet KS se je tudi odločil za ureditev okolice pokopališča, v začetni fazi z ureditvijo atrija
ob poslovilni dvorani. Zadeva je v fazi priprave dokumentacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
37108 - Solkanski časopis
Proračunska sredstva: 9.000 €

Realizacija 30.6.: 54,0 %

V letošnjem letu sta bili izdani dve številki solkanskega časopisa, kar je v skladu s planom
dela.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
37109 - Investicije v športni coni
Proračunska sredstva: 7.044 €

Realizacija 30.6.: 50,0 %

Investicije v športni coni Žogica se redno poračunava z najemnino kot je dogovorjeno v
pogodbi.

37111 - Vzdrževanje športne cone
Proračunska sredstva: 7.129 €

Realizacija 30.6.: 20,6 %

V športni coni poteka redno vzdrževanje športnih igrišč in cone.
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38 - KS ŠEMPAS
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
38107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 38.347 €
Realizacija 30.6.: 8,8 %
Investicijska vzdrževanja potekajo skladno planu. Izvedli smo beljenje v zadružnem domu
(hodnik, stopnišče in vhod) in v prostorih sejne sobe. Sanirali smo škodo, ki jo je
povzročila burja 6.2.2015 (zamenjali smo steber in kupili nove reflektorje na nogometnem
igrišču), postavili smo informativno turistično tablo ob spomeniku Mihajlu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
38101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 22.500 €

Realizacija 30.6.: 47,8 %

Stroški delovanja KS so v skladu s predvidevanji.

38102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 12.900 €

Realizacija 30.6.: 22,4 %

Letos je bilo izpeljanih kar nekaj prireditev, ki jih je skupaj s KS organiziralo Kulturno
prosvetno društvo LIPA Šempas, NK Vodice Šempas in Turistično društvo Šempas.
Najodmevnejša je že tradicionalna prireditev Domovina je ljubezen, ki predstavlja tudi
srečanje zborov iz zamejstva tako iz: Italije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Nogometni
klub Vodice je organiziral Loverčičev memorial in ga tudi uspešno izpeljal. Turistično
društvo je organiziralo »Škuljado«. Muzejsko sobo posvečeno heroju Mihajlu je obiskalo
veliko pomembnih Azerbajdžanskih delegacij in visokih osebnosti tujih držav. Ob teh
prilikah so bile za člane delegacij in posebne goste organizirane pogostitve. Obiskal nas je
tudi Azerbajdžanski veleposlanik na Dunaju Galib Israfilov s svojo delegacijo.
Naše prireditveno dogajanje je zelo pestro.
Izvedli smo dve prireditvi, kjer smo zbrali denar za nakup pol-avtomatskega defibrilatorja.
Do konca leta imamo v planu še veliko prireditev: razne koncerte, praznik Mohorjevo,ki je
naš krajevni praznik, pogostitev starejših občanov, prireditve ob kocu leta, ki jih je kar
nekaj.
Večino pogostitev smo izvedli v lastni režiji s pomočjo donacij okoliških kmetov, vinarjev,
gostincev… Ker je teh pogostitev veliko, ne moremo vedno izkoriščati njihove dobrote,
zato prosimo za več sredstev.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
38103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 2.878 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Po dolgotrajnem dežju moramo ceste pregledati in jih potrebno sanirati.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
38106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 8.400 €
Realizacija 30.6.: 15,7 %
Sredstva uporabljamo za sprotno vzdrževanje : elektrika, voda, košnja, zidarska
popravila.
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39 - KS TRNOVO
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
39110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja
Proračunska sredstva: 3.000 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Del sredstev te postavke smo porabili za vzdrževanje-popravilo sistema za ogrevanje
stavbe. Zamenjati smo morali dve črpalki, ki sta se pokvarili ter opravili nekaj manjših
popravil.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
39101 - Delovanje KS
Proračunska sredstva: 17.214 €
Realizacija 30.6.: 32,1 %
Del sredstev te postavke smo porabili za vzdrževanje-popravilo sistema za ogrevanje
stavbe. Zamenjati smo morali dve črpalki, ki sta se pokvarili ter opravili nekaj manjših
popravil.

39102 - Prireditve in praznovanja
Proračunska sredstva: 2.200 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Sredstva za prireditve in praznovanja smo porabili za pripravo Silvestrovanja, sodelovali
smo na Furmanskem prazniku, ki je bil 26.4.2015 ter dne 20.06.2015 oragnizirali Krajevni
praznik s koncertom »Kresnice z gosti«. Do konca leta 2015 planiramo krajanom ponudit
gledališko igro – komedijo amaterskega gledališča.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
39103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS
Proračunska sredstva: 2.116 €
Realizacija 30.6.: 0,0 %
Sredstva iz postavke Vzdrževanje krajevnih poti bomo porabili za ureditev
nekategoriziranih poti v KS, ki še vedno niso asfaltirane in jih vsakokratno neurje uniči.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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39108 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti
Proračunska sredstva: 4.200 €
Realizacija 30.6.: 10,4 %
Poraba sredstev iz postavke Komunalni objekti v KS poteka v skladu s predvidevanji, še
neporabljena sredstva se bodo porabila za ureditev pokopališča pred dnevom mrtvih ter
tradicionalno komemoracijo v Spominskem parku NOB.
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B Račun finančnih terjatev in naložb
12 OBČINSKA UPRAVA
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške
Proračunska sredstva: 121.716 €
Realizacija 30.6.: 0 %
Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodeljevanje
brezobrestnih posojil podjetnikom in kmetom, ki imajo sedež dejavnosti v občinah
ustanoviteljicah javnega sklada. Poraba sredstev bo realizirana po prejetju zahtevka za
nakazilo v skladu s pogodbo o vplačilih občin ustanoviteljic za povečanje namenskega
premoženja Javnega sklada in ob upoštevanju poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada za leto 2015.

C Račun financiranja
12 OBČINSKA UPRAVA
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
11022 - Odplačilo bančnih kreditov
Proračunska sredstva: 1.392.500 €
Realizacija 30.6.: 62,7 %
V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom odplačevale
glavnice za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. V letošnjem letu predviden
dolgoročni kredit še ni bil najet zato predvidena sredstva za odplačevanje ostajajo
nerealizirana. Predčasno pa je bil vrnjen v lanskem letu najeti kredit za izvedbo projekta
»Čistilna naprava naselja Branik ISO-PRA«, ker so bila zaradi ustavitve projekta »Čistilna
naprava Čepovan s kanalizacijo«, odobrena sredstva preusmerjena na že dokončani
projekt v Braniku. V izogib dvojnemu financiranju je bilo potrebno namenski kredit
predčasno vrniti.

Pripravili:
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave
načelnice oddelkov in skrbniki proračunskih postavk

Matej Arčon
ŽUPAN
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