A: POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV
PRORAČUNSKIH PORABNIKOV
PODROČJE 1: MESTNA UPRAVA
Delovanje mestne uprave v letu 2005 je potekalo znotraj finančnih planov in zastavljenih
ciljev, kot izhajajo iz nalog, ki jih občinski upravi določajo Zakon o lokalni samoupravi,
predpisi o javnih financah, predpisi o upravi, področna zakonodaja ter programske
prioritete, ki izhajajo iz dokumentov Mestnega sveta.
Globalni indeks 97,1 dokazuje, da smo se obnašali varčno in ekonomično. Tudi indeksi
posamičnih postavk so, z izjemo štirih, vsi pod 100. V teh štirih primerih pa gre 2x za
bagatelne razlike, v 2 primerih pa za nekoliko večje razlike, ki pa so objektivne narave in
se jih da pojasniti. Govorimo o postavkah »tekoče vzdrževanje« in »investicijsko
vzdrževanje«, kjer se nekatere stroške da planirati, nekateri pa so interventne narave in
včasih neodložljivi. Če se taka nujna popravila zgodijo v času po sprejemu zadnjega
rebalansa, pride lahko tudi do težav pri zagotavljanju finančnih sredstev oz. pri
upoštevanju pravila o porabi sredstev zgolj do planirane višine proračunske postavke.
Seveda gre za manjše zneske, v naše primeru vsega skupaj 4 mio SIT, v slučaju večjih
prekoračitev pa bi bilo treba uporabiti druge veljavne mehanizme za prilagoditev
nominalne vednosti proračunske postavke (županova prerazporeditev ali celo nujni
rebalans). Taki interventni posegi ob koncu lanskega leta, ki so povzročili prekoračitev
omenjenih postavk, so bili: ureditev podpornega zidu ob objektu nekdanje Mercatorjeve
trgovine na Banjšicah, popravilo strehe na stari OŠ na Lokvah, vzdrževalna dela na
toplotni postaji v stavbi MONG, popravilo električne inštalacije v stavbi Politehnike v Rožni
dolini, odstranitev blagajne v pritličju po montaži dvigala in menjava rolet v pisarnah
občinske uprave.
Pohvalimo pa se lahko tudi s prihranki pri nekaterih postavkah, ki sodijo v polje delovanja
občinske administracije, kjer smo z varčnim obnašanjem privarčevali proračunu nekaj
sredstev in na najlepši način zavrnili pripombe o potratni upravi. Taki primeri so: prevozni
stroški in storitve; energija, voda in komunikacije; izdatki za službena potovanja; drugi
operativni dohodki; posebni material in storitve; in sredstva za nadurno delo.
Za konec še nekaj podatkov, kam so šla sredstva iz postavk 1.12 in 1.13., to sta praktično
edini postavki v tem področju, ki se ju da, oz ju je smiselno bolj natančno razčleniti.
NAKUP OPREME- 01,12
- Pisarniško pohištvo
- GSM aparati
- Računalniška oprema
- Filtrirna naprava III. nadstr.
- Fotokopirni stroj
- Mobilna el. omarica
- Klima naprava (sistemska soba)
- Digitalni fotoaparati 3x
- Naprava za dezinf. Vode - dom na Lazni

SIT
1.060.000
138.000
18.970.000
227.000
177.600
629.000
234.000
152.000
165.000

- Kasetofon

113.400

INV. VZDRŽEVANJE IN OBNOVE- 01,13
- Dokumentacija za dvigalo
- Dokumentacija za klimo
- Nakup dvigala
- Izvedba jaška dvigala
- Izvedba klančnine pred MONG
- Vrata fotokopirnica
- Izvedba jaška - nadzor
- Izvedba klimatizacije – 1. obrok + dodatni konvektorji
- Izvedba podpornega zidu - objekt Banjšice
- Priklop el. omarice
- Povečanje moči glavnih varovalk - Vipavska 13
- Ureditev parkirnega sistema pred MONG
- Razno

SIT
950.000
5.500.000
7.644.000
23.591.000
1.070.000
239.000
228.000
5.613.000
1.657.000
772.000
1.023.000
3.677.000
1.922.000

PODROČJE 02 – CIVILNA ZAŠČITA
Bistveno odstopanje pri porabi se nanaša na postavko 02,04 stroški intervencij ob
naravnih in drugih nesrečah, kjer je zaradi večjega števila nesreč oz. ogroženosti prišlo do
prekoračitve za cca 1.7 MIO SIT oz. 13%.
Ostale naloge so bile izvedene po planu, izjema so nujna dela na sistemu javnega
alarmiranja, ki jih je bilo treba izvesti ob koncu leta in so minimalno presegla postavko
02,01 (219.000 SIT).
PODROČJE 03 - INFRASTRUKTURA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Naloge na področju infrastrukture so bile v letu 2005 izvedene v skladu s proračunom za
leto 2005 in z izvedenima rebalansoma proračuna MONG. Zakonska podlaga za delo je
Zakon o javnih naročilih.
Pregled realizacije po posameznih postavkah:
03,05 – Nakup zemljišč in stavb
Največ sredstev iz te proračunske postavke so se porabila za odkup stanovanjske hiše v
Ščednah, ki se je kasneje zamenjala za nepremičnine v lasti družine Došen. Večji odkup
je bil še odkup zemljišča za izgradnjo Vodovodne ceste v Kromberku. Ostala sredstva so
se porabila za odkup manjših zemljišč za potrebe javne infrastrukture.
03,10 – Urejanje stavbnih zemljišč
Sredstev iz proračunske postavke Urejanje stavbnih zemljišč so bila v glavnem
namenjena in so se tudi porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
Obrtne cone Solkan. V letu 2005 so bila navedena dela zaključena.
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03,12 – Investicije v posodabljanje cestnega omrežja in prometna ureditev
Največje investicije v tej postavki so obvoznica Renče oziroma točneje most čez reko
Vipavo v Renčah, cesta Damber in cesta Mandrija. Z rebalansom št. 2 proračuna MONG
je bila skupna investicijska vrednost povečana iz planiranih 417.500.000 SIT na
463.670.050 SIT. Povečanje je nastalo pri postavkah za pločnik Volčja Draga - III.faza (z
rebalansom 2 je bila ukinjena postavka pločnik Bukovica, sredstva pa prenesena na
pločnik Volčja Draga - III.faza), za ceste Damber, Brdo pri Dornberku in Mandrija, dodane
pa so bile tudi nove postavke in sicer rekonstrukcija krivin v križišču Meblo, obvoznica
Solkan, parkirišče Prvačina - II.faza in Ulica Pod vinogradi v Solkanu.
Postavke so bile v celoti realizirane, kar dokazuje tudi indeks med dejansko realizacijo
(izstavljeni računi) in rebalansom, ki znaša 96,7 %. Na nekaterih postavkah, ki so
vključene tudi v NRP 2004-2008 in se nadaljujejo tudi v letu 2005 je bilo dejansko
opravljenih več del.
Pri nekaterih postavk so nastala minimalna odstopanja med rebalansom in realizacijo , ker
ta finančna sredstva niso omogočala odpiranje novih, racionalnih faz izgradnje.
03,14 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira postavko, ki je sicer
namenjena vzdrževanju gozdnih poti. Planirana dela so izvedena v celoti.
03,16 – Dokumentacija za cestno infrastrukturo
Postavke so bile v celoti realizirane, kar dokazuje tudi indeks med dejansko realizacijo
(izstavljeni računi) in rebalansom, ki znaša 99 %.
03,16 – Odkup gradbenih objektov, pripadajoča dokumentacija, dokumentacija
obvoznice Solkan
V letu 2005 je bila naročena in tudi izdelana projektna dokumentacija za nadomestno
gradnjo stanovanjske hiše Grapulin v sklopu izgradnje obvoznice Solkan – Kromberk.
Večji del sredstev iz te postavke se je porabil za izplačilo prvega obroka odškodnine po
sklepu sodišča.
03,17 – Dokumentacija za komunalne naprave
Dokumentacija je bila izvedena v obsegu cca 70% od planiranih sredstev, vzrok za
nedoseganje planiranih sredstev je v nedokončanju določenih projektov, kateri so bili v
zaključni fazi.
Dokumentacija, ki je bila financirana iz sredstev kredita pri podjetju Vodovodi in
kanalizacija pa je bila realizirana v celoti.
03,20 - Sanacija in izgradnja komunalnih objektov
Na postavkah 03,20 iz naslova izgradnje komunalnih objektov in iz naslova takse za
obremenjevanje vode so bila izvedena planirana dela z izjemo postavke 03,20/7 iz
naslova takse, ki se prenese v leto 2006 in del sredstev v višini cca 13,6 milijona iz
postavke 03,20/1 Kanalizacija Prvačina prav tako iz naslova takse, ki se tudi prenese v
leto 2006.
Iz postavk, ki so bile financirane iz sredstev kredita pri podjetju Vodovodi in kanalizacija
pa se je plan realiziral v celoti razen postavk Kanalizacija Branik in ČN Branik v višini
2.00.000,00sit, ki se prenese v leto 2006.
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Sredstva iz naslova taks za obremenjevanje okolja so bila le deloma porabljena in sicer za
izvršena dela na centralnem odlagališču odpadkov v Stari Gori. Neporabljena sredstva so
se prenesla v proračun za leto 2006.
03,21A - Sanacija komunalnih objektov – vodovodi
Iz postavk 03,21 so bila vsa dela izvedena 100% razen projekta Prestavitev vodovodazbiralnik Pikol, ki se prenese v naslednje leto 2006.
03,21/B – Rekonstrukcije
Dela so bila izvedena 100%.
Iz postavk, ki so bile financirane iz sredstev kredita pri podjetju Vodovodi in kanalizacija
pa se je plan realiziral v višini cca 95%.
03,23 – Sofinanciranje vzdrževanja železniških prehodov
Planirana sredstva so pokrivala stroške dokončanja dokumentacije . Le- ta je bila tudi
izdelana, do podpisa sporazuma med MONG in Ministrstvom za promet o sofinanciranju
investicije pa ni prišlo, zato izvedba še ni vključena v proračun MONG za leto 2006.

PODROČJE 04 – OKOLJE IN PROSTOR
1. Proračunska postavka 04,01 –strateški prostorski akti
Minister za okolje in prostor je zaustavil izdajanje napotil občinam za pripravo strateških
prostorskih aktov, preklical napovedane inštruktaže ter napovedal spremembe v
zakonskih in podzakonskih predpisih, ki določajo vsebino in proceduro priprave strateških
prostorskih aktov. Zaradi tega je bil postopek priprave strateških prostorskih aktov občine
bistveno upočasnjen. Opravljen je bil velik del načrtovanega obsega priprave urbanistične
zasnove mesta, vendar, zaradi povezanosti z navedenimi vzroki, ne povsem v celoti. Za
mednarodne projekte smo morali sredstva rezervirati, vendar poraba ni bila mogoča
zaradi predpisane dinamike poteka večletnega projekta.
2. Proračunska postavka 04,02 – izvedbeni prostorski akti
Postopek priprave izvedbenih prostorskih aktov občine je kompleksen, z velikim številom
udeležencev, na postopke katerih občina nima vpliva, ali pa je njen vpliv zelo omejen.
Zaradi tega so se načrtovane faze dela pri več lokacijskih načrtih tako zavlekle, da je
njihovo plačevanje izdelovalcem, po določilih pogodb, mogoče šele v letošnjem
koledarskem letu. Načrtovani urbanistični natečaj v območju LN Ob sodišču, za katerega
so bila sredstva rezervirana, zaradi razlogov, na katere občina nima vpliva, bo lahko
razpisan šele v letošnjem letu.
3. Proračunska postavka 04,03 – prostorski informacijski sistem
V letu 2005 zastavljeni program del na področju prostorskega informacijskega sistema je
bil izveden v celoti v načrtovanem obsegu.
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4. Proračunska postavka 04,04 - okolje
V letu 2005 zastavljeni program del na področju okolja je bil izveden skoraj v celoti v
načrtovanem obsegu. Odstopanja so bila minimalna.
PODROČJE 5 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ
Proračunska sredstva s področja gospodarstva so bila realizirana v višini 99,8% glede
na glede na rebalans proračuna, ki je bil sprejet v oktobru 2005 .
Realizirani projekti :
V okviru postavke 05,01 –projekti s področja turizma , gospodarstva smo realizirali
naslednje projekte:
• Tematske kolesarske poti po spodnji Vipavski dolini in Trnovsko banjški planoti
• Priprava stalne razstave o meji na železniški postaji v Novi Gorici
• Mednarodna obrtna tržnica
V letu 2005 smo pričeli tudi z realizacijo projekta »Sabotin –park miru«. Projekt je bil
odobren v okviru programa INTERREG III A Slovenija –Italija. V letu 2005 smo pripravili
tudi dokumentacijo za adaptacijo objekta v Grgarskih ravnah - ki je namenjen za
realizacijo projekta zelišč. Gradbeno dovoljenje smo že pridobili. Projekt se bo realiziral v
letošnjem letu.
V letu 2005 je bila tudi dokončana adaptacija Primorskega tehnološkega parka.
Na podlagi sklenjenega sporazuma o sofinanciranju projekta PHARE–Primorski
tehnološki poli sta Mestna občina Nova Gorica in občina Šempeter Vrtojba pridobili
sredstva iz programa PHARE za sofinanciranje adaptacije objekta na MMP Vrtojba.
Sredstva iz ostalih postavk so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom in sicer:
a) Področje gospodarstva:
¾ za realizacijo programov Primorskega tehnološkega parka(05,17) je bilo
namenjenih SIT 7.000.000. realiziran je bil projekt PRO- PLUS v okviru
katerega poteka program spodbujanja ustanavljanja visoko tehnoloških
podjetij, izvedene so bile tudi aktivnosti za člane Primorsko tehnološkega
parka)
¾ za nakup Primorskega tehnološkega parka(05,17) je bilo porabljenih
skoraj 25 milijonov Sit.
¾ Mrežni regionalni razvojni agenciji
severne Primorske(05,18)
smo
financirali v letu 2005 stroške koordinacije in priprave regionalnih projektov
Realizirani so bili naslednji regionalni projekti: Štipendijska shema
(sofinancirali smo štiri štipendije tehnično usmerjenih kadrov v
podjetjih,Usposabljanje zaposlenih v podjetjih( šola logistike, E-učenje,
vodenja podjetja v rast in uspešnost,trening retorike…),Mladim v regiji
približujemo deficitarne poklice,Oblikovanje produktov podeželja »Zakladi
podeželja severne Primorske. Od lokalnih projektov smo sofinancirali;
vaucherski sistem svrtovanja, projekt grozdenja in povezovanja podjetij in
projekt Evropski karierni potni list. Vrednost odobrenih sredstev je znašala
SIT 17.267.609,00.
¾ Dodeljene so bile finančne spodbude(05,22) v skupni višini SIT
31.845.000 za spodbujanje samozaposlitev, zaposlitev pripravnikov in težje
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zaposljivih oseb, posebnega usposabljanja in za začetne investicije in
investicije v razvoj in razširjanje dejavnosti Odobrena so bila tudi sredstva
za stroške priprave programa povezovanja podjetij in zaščite patentov.
Realizirane so bile 4 samozaposlitve, 7 zaposlitev težje zaposljivih oseb, 3
zaposlitve pripravnikov, 7 posebnih usposabljanj, 20 začetnih investicij v
nakup strojne in programske opreme, 3 projekti povezovanja podjetij in 4
projekti inovacij.
b) Področje turizma:
¾ za realizacijo programov turističnih društev (05,05) je bilo namenjenih SIT
8.289.000 v skladu s sprejetimi programi dela društev,
¾ za sofinanciranje in organizacija prireditev in prvenstev(05,11) je bilo porabljenih
SIT 10.114.000,00 in sicer za:organizacijo silvestrovanja na prostem,
sofinanciranje organizacije tradicionalnih praznikov (Praznik košnje, Praznik
breskev, Praznik kostanja ),sofinanciranje Mednarodne razstave jaslic Sofinancirali
smo tudi manjše prireditve (Pohod luči, Kolesarjenje po Trnovsko-Banjški planoti,
Miklavževanje, ipd.) v organizaciji turističnih društev.
¾ Za kritje stroškov Turistično informacijskega centra so bila porabljena sredstva v
višini SIT 1.688.000,00.
Področje kmetijstva
¾ Sredstva, predvidena za subvencije v kmetijstvo( proračunski postavki 05,01
subvencije v kmetijstvo – regresiranje in 05,03 – subvencije v kmetijstvo – urejanje
kmetijskih zemljišč), so bila razdeljena za ukrepe v skladu s pravilnikom in javnim
razpisom posameznim prosilcem v višini 29.000.000,00 SIT.
¾ Sredstva za projekte za razvoj podeželja (proračunske postavke 05,01 – sredstva
za izvajanje programa vinska cesta, 05,02 – sofinanciranje projektov s področja
kmetijstva, 05,06 – sredstva za programe CRPOV – Tabor in 05,06- sredstva za
programe CRPOV-Šempas, Ozeljan, Osek, Vitovlje, Šmihel) so bila porabljena po
programih dela projektnih svetov posameznih projektov: promocija, izdelava
označitvenih tabel, izgradnja poti, izdelava investicijske dokumentacije za
Taborsko hišo in izgradnjo vodovoda in kanalizacije.
¾ Sredstva za program zaščite živali so bila porabljena v skladu z določili Zakona o
zaščiti živali za odvoz in oskrbo potepuških psov ter za sterilizaacijo/kastracijo
potepuških mačk.
PODROČJE 6: ŠOLSTVO
Na področju šolstva je prioritetna naloga zagotavljanje pogojev za delo osnovnih šol.
Mestni občini Nova Gorica deluje 9 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2005/2006
vključeno naslednje število učencev (stanje september 2005):
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OSNOVNA ŠOLA
1. Branik
2. Čepovan
3. Dornberk
Prvačina
4. Fran Erjavec N.G.
5. M. Štrukelj N.G.
Ledine
6. Renče
Bukovica
7. Solkan
Grgar
Trnovo
8. Šempas
9. Kozara
SKUPAJ

Število oddelkov
9
4
11
3
24
21
9
10
3
22
5
2
15
6
144

Število učencev
153
46
215
40
511
477
195
206
38
504
67
17
251
38
2.758

V primerjavi s šolskim letom 2004/2005 sta v tekočem šolskem letu vključena 2 učenca
več, kar pomeni tudi en oddelek več. Največje povečanje števila učencev je opazno na
Osnovni
Šoli Frana Erjavca v Novi Gorici, največji padec vključenih učencev pa je razviden na
Osnovni šoli Renče. V podaljšano bivanje je vključenih 1.253 učencev oziroma 45 %. V
kombinirane oddelke je vključenih 136 učencev oziroma 5%.
Vse osnovne šole so vzporedno izvajale program devetletne in osemletne osnovne šole.
Pri Osnovni šoli Kozara so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki za
delovno usposabljanje (oddelki vzgoje in izobraževanja) v katere je vključenih 22 otrok (od
tega 9 iz Mestne občine Nova Gorica).
V mestni občini je tudi podružnična šola Vogrsko, ki pa sodi v šolski okoliš Osnovne šole
Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Šolo obiskuje 16 učencev v 2 kombiniranih oddelkih.
Mestna občina zagotavlja potrebna sredstva za prevoze otrok v šolo.
V mestni občini deluje tudi Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri
Gorici. V glasbeno šolo je v letu 2005 vključenih 642 učencev v 32 oddelkih (od tega 447
oziroma 69 % iz MONG).
Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo in šport ter mestno
občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače za izvedbo pouka po predmetniku ter del
materialnih stroškov za izvedbo programa. Mestna občina pokriva ostale materialne
stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti, zlasti pa
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva za materialne stroške
zagotavljamo upoštevaje število oddelkov in učencev po posameznih šolah.
Dodatni program osnovnih šol vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad
normativom. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 32,9 delavcev (september 2005).
Za te delavce je potrebno mesečno zagotoviti 186,8 koeficientov s pripadajočimi
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obveznostmi, kar je v primerjavi s preteklim šolskim letom povečanje za 16,6 koeficientov.
Od tega je zakonsko določena obveznost občine financiranje varstva vozačev, ki znaša
4,6 delavcev oziroma 22,9 koeficientov. Preostali zaposleni pa predstavljajo svetovalne
delavce (4,2), strokovne delavce v 1. razredu 9-letke (9,4), kuharice (8,5) in druge delavce
(6,2).
Osrednja investicija na področju šolstva je izgradnja športne dvorane v Novi Gorici, ki smo
jo gradili v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Dvorana je namenjena Osnovni
šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, srednjim šolam in športnim društvom.
V letu 2005 smo za izdelavo projektov in izgradnjo dvorane namenili 409.974.478,00 SIT
in 66.356.322,00 SIT za opremo. Od Ministrstva za šolstvo in šport smo v letu 2005 prejeli
tudi sorazmerni delež sredstev za projektno dokumentacijo v višini 29.116.166,51 SIT, v
letu 2006 pa bodo na osnovi pogodbe nakazana še sredstva za opremo v višini
60.00.000,00 SIT.
Skladno s Pogodbo za najem s postopnim odkupom (leasing) objekta športne dvorane v
Mestni občini Nova Gorica znaša pogodbena cena 3.573.606.337,98 SIT, najem
prostorov pa se bo plačeval do leta 2015. Mestna občina Nova Gorica bo plačala 47%
pogodbene cene, Ministrstvo za šolstvo in šport pa 53%.
Načrtovana investicijsko - vzdrževalna dela v šolah so bila v letu 2005 izvršena po planu v
okviru predvidenih sredstev. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj
88.340.115,00 SIT.
Največ del je bilo opravljenih na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica, kjer je bila
obnovljena kuhinja in zunanja talna obloga, za kar je bilo porabljenih 50.000.000, 00 SIT.
Poleg tega je bila iz proračuna sofinancirana:
• ureditev sanitarij, knjižnice in igrišča pri Osnovni šoli Branik,
• nakup minibusa za Osnovno šolo Čepovan,
• nakup protipožarnih vrat in hidrant za Osnovno šolo Dornberk ter ureditev igrišča in
postavitev ograje na podružnici v Prvačini,
• ureditev razsvetljave v telovadnici in pleskanje na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova
Gorica,
• obnova igral na Osnovni šoli M. Štrukelj Nova Gorica podružnica Ledine,
• brušenje in lakiranje parketa v treh učilnicah in telovadnici Osnovne šole Renče,
• zamenjava oken pri Osnovni šoli Solkan,
• ureditev učilnice za gospodinjski pouk in opremo pri Osnovni šoli Šempas,
• zaščito galerije v prvem nadstropju in obnovo učilnice ter amortizacijo kombiniranega
vozila na OŠ Kozara.
Za prizidek in obnovo tehničnih učilnic ter knjižnice pri Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova
Gorica smo namenili 20.000.000,00 SIT, za izgradnjo prizidka pri Glasbeni šoli Nova
Gorica pa 10.129.600,00 SIT.
Skladno z Zakonom o osnovni šoli smo zagotovili sredstva za prevoze učencev v višini
93.390.098,00 SIT. V letu 2005 smo objavili Javni razpis za izvajanje prevozov šolskih
otrok s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica. Prijavili so se 4 ponudniki, med
katerimi je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Avrigo d.d. Nova Gorica, s katerim smo
sklenili pogodbo.
Nadaljevali smo s sofinanciranjem visokošolskih programov in zagotavljali sredstva za
nakup prostorov bivšega Primex-a. Sofinancirali smo delovanje Ljudske univerze Nova
Gorica in Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško.
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Na Javni razpis za sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja se je prijavilo 32
prosilcev. Pozitivno rešenih je bilo 24 vlog.
V letu 2005 smo objavili Javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin, na katerega
se je prijavilo 63 dijakov in študentov. Podeljenih je bilo 10 štipendij in sicer 3 za dijake in
7 za študente dodiplomskega in podiplomskega študija. V šolskem letu 2005/06
štipendiramo 16 nadarjenih dijakov in študentov.
PODROČJE 7 – OTROŠKO VARSTVO
Na področju otroškega varstva v mestni občini deluje zavod Vrtec Nova Gorica in 6 vrtcev
pri osnovnih šolah. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok ob vpisu
(september) zmanjšalo za 9 otrok oziroma za 2 oddelka. Med šolskim letom se število
otrok, zaradi dodatnega vpisa tekom leta, povečuje.
Pregled števila otrok v posameznih enotah izkazuje sledeče stanje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Šolsko leto 2004/05
VRTEC
Št. oddelkov
Št. otrok
Branik
3
49
Čepovan
1
13
Dornberk
4
57
Prvačina
2
31
Renče
2
37
Bukovica
2
31
Solkan
3
60
Trnovo
1
10
Grgar
2
25
Šempas
6
94
Nova Gorica
30
503
- skupaj
Centralni
5
71
Mojca
4
48
Čriček
4
69
Najdihojca
4
71
Kurirček
5
92
Kekec
4
78
J. Pavletič
4
74
SKUPAJ

56

910

Šolsko leto 2005/06
Št. oddelkov
Št. otrok
3
46
1
7
3
53
2
27
2
39
3
35
3
60
1
8
1
18
6
94
29
514
3
3
4
3
5
6
5

57
37
76
61
95
104
84

54

901

V vrtcu na Vogrskem je bilo vključenih 6 otrok.
V vrtcih, ki se nahajajo v drugih občinah je bilo vključenih 85 otrok s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Nova Gorica.
Cene za dnevni program se gibljejo od 74.000,00 SIT do 99.900,00 SIT (odvisno od
starostne skupine). Starši krijejo del cene programa, odvisno od dohodka staršev.
Iz občinskega proračuna se krije razlika med prispevkom staršev in polno ceno programa.
Mestna občina krije tudi ustrezen del stroškov za otroke s stalnim bivališčem v mestni
občini, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. V primerih, ko so starši upravičeni do denarne
pomoči po predpisih na področju socialnega varstva ter v primerih, ko so zaradi dveh ali
več otrok v vrtcu razporejeni en razred nižje, so starši oproščeni plačila vrtca (41 otrok).
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Zaradi strukture prispevkov staršev znaša delež, ki ga za delo vrtcev zagotavlja mestna
občina 70 % sredstev ter starši 30%.
Za odpravnine petim presežnim delavkam Vrtca Nova Gorica je bilo v skladu s
sanacijskim programom porabljenih 8.395.848,00 SIT.
V Vrtcu Nova Gorica in v vrtcu v Renčah se je izvajal program cicibanovih uric za otroke,
ki ne obiskujejo programa v vrtcu.
V letu 2005 je bilo iz proračuna porabljenih 40.000.000,00 SIT za obnovo vrtca v
Šempasu in 12.300.000,00 SIT za investicijsko vzdrževanje po vrtcih (sofinanciranje
ograjevanja pri vrtcu Branik, Renče, Solkan, Centralni vrtec Nova Gorica, ureditev
igralnice v Dornberku, menjava konvektomata in obnova kotlarne v Vrtcu Nova Gorica).
Za projektno dokumentacijo za vrtec Kekec je bilo namenjenih 3.000.000,00 SIT, za
projektno dokumentacijo za upravo pa 1.140.000,00 SIT.
PODROČJE 8 – KULTURA
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Odlok o ustanovitvi Goriške knjižnice Franceta Bevka, ki ga je sprejelo vseh pet občin
ustanoviteljic, je stopil v veljavo 02.06.2005. Goriška knjižnica je splošna knjižnica, katere
financiranje je obveza matične občine Nova Gorica, ki skupne stroške deli na število
prebivalcev s preostalimi štirimi občinami ustanoviteljicami. Knjižnica ima tudi dodatne
naloge območne knjižnice, ki so financirane iz državnih sredstev.
Politiko nakupov in notranjo ureditev knjižnice je zavod smiselno prilagodil potrebam
študentske populacije. Sicer pa je nakup gradiva potekal po ustaljenem načinu in bil
realiziran v okviru načrtovanega. V krajevni knjižnici v Prvačini so začeli z računalniško
izposojo.
Začela se je predelava spletne strani, izdelana je bila nova zgibanka za bibliobus. Goriška
knjižnica je kot založnik za natis pripravila veliki Furlansko-slovenski slovar Marijan
Breclja. Potekale so tudi priprave za izdajo publikacije o Simonu Gregorčiču.
V okviru akcij se je začel izvajati cikel razstav Sodobna svetovna književnost s
predstavitvijo manj znanih književnosti. Sicer pa je bilo izvedenih 21 predstavitev knjig,
odprtih je bilo 21 razstav, 40 ur pravljic za otroke in 23 vodenih obiskov.
Izvedena je bila inventura vsega knjižničnega gradiva razen zbirke Potujoče knjižnice.
Število zaposlenih se je v letu 2005 povečalo za pet delavcev, kar predstavlja dobro
osnovo za razvijanje knjižnice kot informacijskega centra.
Največja zaključena investicija je nov bibliobus, ki je tudi prešel na novo programsko
orodje (Cobiss/Izposoja), s čimer je bilo delo poenoteno in izboljšana informativnost.
Začelo se je urejati zunanji atrij in s tem ustvarjena nova površino na prostem, ki bo
namenjena zgolj uporabi za knjižnico. Z namenom pridobitve dodatnih prostorov za
branje, se je iz amfiteatra začelo snovati separeje za branje in študij. Bevkova soba je z
prenovo pridobila še dodatno funkcijo kot razstavnega prostora.
Opravljeno je bilo tudi tekoče, redno in investicijsko vzdrževanje računalniške in
komunikacijske opreme. Izposoja in obisk sta ostala na isti ravni preteklega leta.
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica je program koncertnega abonmaja (8 koncertov) in odobrenih
akcij realiziral v skladu s planom. Program mednarodnega sodelovanja z Goriško
pokrajino z naslovoma Dvorna glasba in Med zvoki krajev sta se nadaljevala in popestrila
tudi kulturno ponudbo na Gradu Rihenberk in Kromberk; tradicionalno Mednarodno
srečanje saksofonistov je potekalo že deveto leto v obliki poletne šole, koncertov. Še
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naprej zavod uspešno izvaja cikel Glasba z vrtov sv. Frančiška, Večere komorne in
solistične glasbe na gradu Dobrovo. V okviru programa Glasbena mladina, ki je namenjen
vzgoji mladine in predstavitvi mladih glasbenikov, je bilo organiziranih 32 različnih
programov (122 izvedb), ki si jih je ogledalo 9417 otrok iz celotne Goriške. Poleg redne
dejavnosti Kulturni dom organizira in posreduje še celo vrsto drugih kulturnih dogodkov,
povezuje se v čezmejne projekte in oblikuje bogato izven-abonmajsko ponudbo.
V okviru galerijske dejavnosti je bilo organiziranih 15 razstav, 10 predavanj oz.
predstavitev na temo vizualne umetnosti, 11 otroških likovnih ustavrjalnic, 6 predvajanj art
filma, Mednarodni festival digitalne umetnosti Pixxelpoint ter 6 drugih obrazstavnih
dogodkov. V okviru planiranih sredstev so bila nabavljena umetniška dela.
V okviru filmske dejavnosti – področje art filma – je bilo na sporedu 15 filmov, prodanih je
bilo 85 abonmajev. Poleg filmskega gledališča se je odvrtelo še 22 kinotečnih filmov,
izveden je bil teden nizozemskega filma. Povečalo se je zanimanje za filmsko kulturo s
strani srednjih šol, tako da je bilo organiziranih 23 filmskih predstav z zgodovinsko
vsebino in temo – droge.
Na področju investicijskih aktivnosti je bilo izvedeno sledeče: prenova tonske kabine,
pridobitev uporabnega dovoljenja za avlo, dopolnitev in nadgradnja računalniške opreme.
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
V prvi polovici leta je Goriški muzej uredil vse pomembne pravno - statusne zadeve. Na
osnovi Odloka o ustanovitvi Goriškega muzeja je sodišče muzej registriralo v mesecu
januarju. Edina ustanoviteljica Goriškega muzeja je postala Mestna občina Nova Gorica.
Glavni financer Goriškega muzeja je država, finančna obveznost občine pa so bile
dogovorjene akcije, izdatki vezani na premoženje, ki ga ima v lasti občina, vse dejavnosti,
ki presegajo javno službo ter dodatna zaposlitev vrtnarja, ki skrbi za vse parkovne
površine in je za določen čas zaposlen od meseca marca 2005 dalje.
Izvedene so bile naslednje akcije v okviru planiranih sredstev: spominska razstava Borisa
Kalina, filmski festival vizualne antropologije, odkup muzealij, raziskava in pregled
fotografskega gradiva v Roveretu, raziskava Taborništvo na Goriškem, raziskava Ženske
na Goriškem, izdaja Goriškega letnika, izdaja knjige Branka Marušiča: Politična
zgodovina Goriških Slovencev, predavanja na gradu Kromberk in muzejske delavnice za
otroke. Zaradi kadrovskih težav ni bila izvedena razstava Nedeljka Pečanca.
V Vili Bartolomei je bila tlakovana veža in prebeljeni prostori. Nadaljevala so se tudi dela v
okolici gradu: ureditev pešpoti med gradom in amfiteatrom, kovinske konstrukcije za
lapidarij, temelji. V Goriškem muzeju so nadaljevali z obnovo Kromberškega parka in
kompleksa Vile Bartolomej v Solkanu.
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
SNG Nova Gorica je ustanova državnega pomena, ustanovitelj je država. Ministrstvo za
kulturo zagotavlja sredstva za dejavnost v celoti, skupni projekti/programi se fianancirajo
skladno z dogovori, prav tako tudi investicije v nepremično premoženje in opremo. V letu
2005 je občina zagotovila še sredstva v višini 2.000.000 SIT za dokončanje investicije
nadodrnih vlakov.
Tožba, ki je bila vložena proti SNG Nova Gorica s strani Mestne občine Nova Gorica, v
zvezi z zahtevkom vračila sredstev za plače za januar in februar v letu 2000, še ni rešena.
Iz proračuna mestne občine se je zagotavljalo dodatna sredstva za izvajanje posebej
dogovorjenega programa - akcij v kulturi, ki so bile realizirane v dogovorjeni višini:
Goriški vrtiljak, Amaterski mladinski oder, mednarodno sodelovanje (gostovanja v Novi
gorici, gostovanja v tujini, lutkovni festival, skupni abonma s sosednjo Gorico), izdaja
zbornika ob 50-letnici gledališča.
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Zveza kulturnih društev
Zveza kulturnih društev Nova Gorica je tudi v letu 2005 delovala na področjih, katerih
društva združuje: pevskem (16 zborov ali vokalnih sestavov), instrumentalnem (3 pihalni
orkestri, komorni orkester, jazz orkester, instrumentalna zasedba Kombo), plesna
dejavnost (mažorete, folklora), gledališka dejavnost (3 gledališke skupine), literarno
področje (Literarni klub Nova Gorica), likovno področje (Goriška paleta). Zveza je
sofinancirala tudi razvojne programe društev, izobraževanja članov društev, protokolarne
nastope in številne druge prireditve ZKD (Projekti s kulturnimi društvi, Nedeljska
gledališka srečanja, Zvočni izviri, Ex-tempore, Likovno šolo za mlade, Bogatenje
programov po KS, Filmsko gledališče in sodelovala pri mednarodnih projektih (Na meji se
poje, Sabotin-park miru, Škrabčevi dnevi, Tabor 2005. V prostorih Točke so se preko
celega leta odvijale številne prireditve, predstave itd. ZKD si je prizadevala uvesti nove
dejavnosti, ki v ljubiteljski dejavnosti na Goriškem doslej niso bile prisotne (folklora, zbor
študentske populacije). Organizirala je več prireditev in izobraževalnih vsebin ter
sodelovala pri mednarodnih projektih. ZKD podpira tudi projekte društev, ki niso člani
zveze.
Javni sklad za kulturne dejavnosti
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, deluje za
območje bivše občine Nova Gorica, poleg tega pa izvajajo tudi medobmočne in nekatere
državne programe, ter tudi nekatere občinske. Financiranje poteka v skladu z
medobčinskim dogovorom, ki upošteva število društev in programov, ki se izvajajo. Pri
financiranju programov je udeležena tudi država, odvisno od nivoja programa. JSKD ima
poslovne prostore v Kulturnem domu. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov,
vezanih na uporabo prostora, se Kulturnemu domu zagotavljajo iz sredstev proračuna
mestne občine.
Glavni poudarek izvajanja programa JSKD je bil na organizaciji preglednih pevskih
manifestacij na lokalnem, območnem in medobmočnem nivoju (Revije odraslih PZ, Revija
otroških PZ, Primorska poje), izvedba izobraževalnih in prireditvenih programov, 9.
Poletna šola vizualnega, Revija pihalnih orkestrov, koncerti s tematskimi sporedi –
Sozvočenja, Likovna šola, Plesno poletje.
Frančiškanski samostan Kostanjevica
S sredstvi, ki so bila namenjena za obnovo frančiškanskega samostana Kostanjevica je
bila v letu 2005 izdelana projektno tehnična dokumentacija za prenovo samostana ter
nabavljenI razvlažilci za potrebe knjižnice. V okviru spomeniških akcij se je nadaljevala
katalogizacija v Škrabčevi knjižnici, nadaljevanje Škrabčevega projekta, izveden je bil 5.
Škrabčev simpozij in izdelan zbornik – Škabčeva misel.
Sakralni objekti
S sredstvi, ki se namenjajo obnovi kulturnih spomenikov se je v letu 2005 sofinanciralo
obnovo naslednjih cerkva: Šempas (sanacija strehe nad prezbiterijm in zakristijo ter
obnova stropa), Renče (zamenjava oken), Grgar (obnova oken).
Samostojni nosilci
Program samostojnih nosilcev predstavlja sorazmerno nizko postavko, dodeljena sredstva
pa so sodelujočim resnično velika moralna vzpodbuda. Za ta sredstva na razpisu
konkurirajo društva, ki niso člani ZKD, založniki z domoznanskimi programi, samostojni
ustvarjalci na področju literature in poezije, likovne ustvarjalnosti, pa tudi organizatorji
prireditev, ki niso redno financirani iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. Na razpis se
je v letu 2005 prijavilo 33 izvajalcev z najrazličnejšimi programi. Petčlanska strokovna
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komisija, ki jo je imenoval župan je sofinanciranje predlagala za 20 programov, ki so jim
bila sredstva tudi dodeljena.
Drugo
•
•
•
•

Revija Primorska srečanja: sofinanciranje revije Primorska srečanja, ki je v letu 2005
izdala 9 enojnih in 3 dvojne številke.
SAZU: v letu 2005 so bile s proračunskimi sredstvi izvedene naslednje naloge: nabava
strokovne literature, izdelava bibliografije in popisa Tumove knjižnice, tisk knjige
Domoznanska publikacija o Primorski, kopiranje arhivskega gradiva.
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: izdaja zbornika ob 130-letnici slov. učiteljišča v Gorici.
Mladinski center Nova Gorica: izvedba plesnega hip-hop festivala.

PODROČJE 9 – ŠPORT
Za področje športa je bil v mesecu februarju 2005 objavljen »Javni razpis za
sofinanciranje programov športa za leto 2005«.
Razpisani so bili naslednji programi, ki so se sofinancirali iz proračunskih sredstev:
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
4. športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov,
5. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega
značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica,
6. tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport
Nova Gorica,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih.
Za vsa navedena področja je bilo skupno vloženih 76 vlog izvajalcev in sicer:
• 65 izvajalcev za programe pod točkami 1.,2.,3 in 4.
• 57 izvajalcev za programe pod točko 5. - večje športne prireditve
• 23 izvajalcev za programe pod točko 6.- tekoče vzdrževanje športnih objektov
• 14 izvajalcev pod točko 7.- profesionalni športni trenerji
Skladno s predloženimi programi se je zagotavljalo sredstva za 68 klubov v okviru
Športne zveze Nova Gorica ter 2 predvsem tehnično usmerjeni društvi v okviru Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica, ki so lahko, skladno z določili razpisa, kandidirali le za
sredstva iz naslova večjih prireditev.
Za profesionalne športne trenerje smo v skladu z razpisom pridobili strokovno mnenje
Športne zveze Nova Gorica. Na osnovi kandidatur in dosedanjega delovanja trenerjev v
klubih so podprli kandidature naslednjih klubov:
Profesionalni trenerji so bili sofinancirani v 8 klubih in sicer: Košarkarski klub Nova Gorica,
Kolesarski klub Nova Gorica, Rokometni klub Gorica, Odbojkarski klub HIT Gorica,
Atletski klub Gorica, Kajak klub SE Nova Gorica, Društvo mladi nogometaš Gorica,
Šahovski klub Nova Gorica. Za profesionalne trenerje je bilo namenjenih 30.000.000 SIT.
Za večje športne prireditve je bilo predvidenih 18.125.000 SIT, od tega je bilo 7.000.000
SIT razdeljenih preko javnega razpisa, 5.600.000 SIT za sofinanciranje evropskega
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prvenstva v kotalkanju, 3.925.000 SIT za sofinanciranje svetovnega prvenstva v balinanju,
400.000 SIT za sofinanciranje organizacije 29. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih
dežel, 600.000 SIT za sofinanciranje kolesarske dirke maraton brez meja ter 600.000 za
sofinanciranje Interlige, ki so jo igrale odbojkarice OK HIT Nova Gorica. Skupaj je bilo iz
občinskega proračuna sofinanciranih 38 večjih prireditev in tekmovanj.
Sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja športnih površin, ki so v upravljanju
društev in klubov so bila nakazana 21 športnim društvom in klubom. Razdeljena so bila
proračunska sredstva v višini 9.200.000 SIT. Poleg tega so se tudi Javnemu zavodu za
šport Nova Gorica v mesečnih dvanajstinah zagotavljala sredstva za tekoče in
investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in objektov, ki jih ima v upravljanju.
Prvotna predvidena sredstva 35.000.000 SIT so bila z drugim rebalansom povečana na
42.000.000 SIT zaradi nujnih vzdrževalnih del na letnem in zimskem bazenu.
Pri Javnem zavodu za šport se je po sistemizaciji zagotavljalo sredstva za 18 zaposlenih
delavcev.
Od investicij v športno infrastrukturo je bilo 2,5 mio sit namenjenih za ureditev balinišča v
Novi Gorici (ureditev ograje) zaradi organizacije Svetovnega prvenstva v balinanju, ki je v
mesecu septembru 2005 potekalo v Renčah in Novi Gorici. V zvezi s tem prvenstvom
smo končali investicijo razširitve balinišča v Renčah za katero je bilo iz proračunskih
sredstev namenjenih skoraj 15.000.000 SIT.
Poseben poudarek je bil namenjen vadbi mladinskih selekcij v klubih, za kar je bilo
zagotovljenih 33 mio sit. Skupaj je bilo sofinanciranih iz občinskega proračuna 17 klubov
in društev.
Kot pomoč športnim klubom je bilo tudi zagotavljanje sredstev za polovično zaposlitev
športnega fizioterapevta in sicer s sofinanciranjem ostalih občin.
V letu 2005 je bil tudi v celoti poravnan kredit Javnega zavoda za šport v zvezi z
razsvetljavo in adaptacijo telovadnice Partizan in sicer obresti v višini 2.026.692 SIT.
Izvedena je bila investicija adaptacije slačilnic pod tribunami v športnem parku, pridobili
smo prenovljeno igrišče z umetno travo ter poravnali obveznosti v zvezi z nakupom in
zamenjavo stolov na tribuni v Športnem parku Nova Gorica.
Skozi celotno leto 2005 so potekale tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo smučišča na
Lokvah. Dokončno smo uredili zadeve v zvezi z zemljišči, poravnali obveznosti do
izvajalcev del (predvsem Euroinvest). Zaradi reševanja pravnih zadev nismo mogli
nadaljevati z investicijo. Pridobili smo tudi varnostno analizo, ki bo omogočala
nadaljevanje vseh postopkov za nadaljevanje investicije. Porabljen je bil le del sredstev, ki
so bila za to namenjena in sicer v višini dobrih 24.000.000 SIT.
V okviru proračuna je bilo zagotovljeno tudi sofinanciranje klubov in društev v okviru
Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica in sicer v mesečnih dvanajstinah v višini
26.065.000 za programe, ki se izvajajo ter 2.090.000 za službo oziroma delovanje zveze.
Tudi OZOTK – u so bila z dvema rebalansoma povečana sredstva za 4.950.000 SIT
zaradi pokrivanja obveznosti, ki jih je OZOTK na podlagi sodbe višjega sodišča v Kopru
plačal Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
V okviru proračunskih sredstev za vzdrževanje igrišč so bila sredstva porabljena za
obnovo dveh otroških igrišč v Novi Gorici, ki smo jih uredili v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Nova Gorica ter za izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenske ploščadi v
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Grgarju, katere realizacija je predvidena v poletju 2006.
PODROČJE 10 – SOCIALNO VARSTVO
Pravico do denarne pomoči pri Pravilniku o denarnih pomočeh v Mestni občini Nova
Gorica je v letu 2005 uveljavljalo 145 občanov. Od vseh zahtevkov je bilo 20 zavrnjenih
ter 125 pozitivno rešenih. Kar v 48 primerih je bila odobrena maksimalna pomoč in sicer v
višini dveh zajamčenih plač (108.770 SIT). Največ denarnih pomoči (72) je bilo
namenjenih za kritje stroškov šolskega kosila, šolo v naravi (14) in letovanja učencev (22)
ter za stroške elektrike in kurjave (31).
V letu 2005 seje iz proračunskih sredstev za 59 občanov zagotovilo delno ali v celoti
pokrivanje oskrbnih stroškov v 7 domovih upokojencev ter v 7 posebnih socialno
varstvenih zavodih. Pravica do financiranja družinskega pomočnika je bila poprečno
mesečno zagotovljena za 19 občanov. Nadomestilo je v višini bruto minimalne plače kar
je v letu 2005 predstavljalo 117.500 SIT oziroma 122.600 SIT.
Za denarno pomoč ob otrokovem rojstvu v višini 100.000 SIT je bilo v letu 2005 vloženih
294 zahtevkov za 311 rojenih otrok. Za 7 otrok je bila priznana znižana denarna pomoč,
ker so bili starši do pomoči upravičeni tudi v drugi občini. Za vse ostale novorojenčke je
bila priznana polna višina pomoči s tem, da v realizaciji sredstev niso zajeti upravičenci, ki
so zahtevale vložili o decembru 2005.
Sofinanciranje humanitarnih organizacij se je izvajalo na osnovi javnega razpisa, na
katerega je bilo vloženih 38 zahtevkov. Sofinanciranje programa je bilo zagotovljeno za 34
izvajalcev v višinah od najmanj 188.380 Sit do največ 894.805 SIT.
V letu 2005 je bila realizirana celovita obnova strehe bivšega vrtca Ciciban, v katerem
dejavnost izvajata Center za pomoč na Domu KLAS in Društvo ŠENT.
Pomoč na domu
Center za pomoč na domu KLAS (CPD KLAS) deluje kot razvojni projekt Centra za
socialno delo Nova Gorica. Izvaja socialnovarstveno storitev pomoč na domu in 24 urno
telefonsko varovanje na daljavo. Dejavnost se izvaja za občane Mestne občine Nova
Gorica ter za občane iz občin Šempeter-Vrtojba, Kanal ob Soči in Brda, s tem da vsaka
občina zagotovi pokrivanje stroškov za svoje občane. V letu 2005 je dejavnost izvajalo 20
delavec, od katerih je bilo 15 za našo občino. 24. urno telefonsko varovanje poteka preko
posebnega telefonskega aparata. V času med 7. in 17. uro storitev opravljajo delavci CPD
Klas-a. Po 17. uri in v dela prostih dneh pa je urejen preklop na podjetje Varnost Nova
Gorica. V letu 2005 je bilo v program telefonskega varovanja vključenih 18 občanov in
opravljeno je bilo 782 pogovorov, od katerih je bilo 464 nujnih klicev ter 23 klicev, kjer je
bila nujna intervencija, ki je terjala takojšen klic nujne medicinske pomoči ali drugo nujno
pomoč.
Do pomoči na domu so upravičene osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje. Storitev obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov. Povprečno mesečno je bila pomoč nudena za 123 gospodinjstev.
Posamezni obisk pri uporabniku traja do 30 minut. Cene pomoči na domu je v letu 2005
za uporabnike znašala 1.400 SIT na uro ter 200 SIT za dostavo kosil. Kar 90 %
uporabnikov krije polno ceno.
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Programi v okviru preprečevanja zasvojenosti so bili v letu 2005 prvič izvedeni tako, da je
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z javnim pozivom pridobila 9
priznanih strokovnjakov, ki so nato v vseh vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaškemu
domu opravili predavanja za pedagoške delavce, starše in učence ter dijake. V skupine je
bilo tako organizirano 164 predavanj oziroma delavnic.
PODROČJE 11 – ZDRAVSTVO
Na področju zdravstvenega varstva je bila temeljna naloga izvajanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja za občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.
Povprečna mesečno je bilo tako zavarovanih 910 občanov. V primerjavi s preteklim letom
predstavlja povečanje za 20 občanov, kar je posledica doslednega spremljanja zavarovanj
pri zavodu za zdravstveno zavarovanje. Mesečni prispevek na zavarovanca je znašal
4.810 SIT do maja in nato 5.080 SIT.
Druga večja naloga je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti v letu
2005 je bila sprejeta odločitev o pridobitvi novih zdravstvenih prostorov v Dornberku in to
v poslovno-stanovanjskem objektu na lokaciji obstoječega zadružnega doma. Porabljena
sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.
Realizacija pogrebnih stroškov in mrtvo-ogledne službe presega planirana sredstva zaradi
večjega števila sodno-izvedeniških mnenj v posebnih primerih smrti občanov.
PODROČJE 12 - MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na področju mladinske dejavnosti smo v marcu 2005 objavili Javni razpis za mladinske
programe. Prispelo je 38 vlog. Sofinanciranih je bilo 32 mladinskih projektov, ki jih je
prijavilo 16 klubov in društev ter 14 mladinskih programov namenjenih populaciji med 14.
in 29. letom starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja
mladih v njem. Sofinanciranje mladinskih programov je bilo v letu 2005 zadovoljivo. Z
delnim sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju
za delo na različnih področjih, kar se kaže v velikem številu prijavljenih programov.
Za Mostovno plačujemo mesečno najemnino za zemljišče, ki je last Slovenskih železnic,
stavba je odkupljena, vendar je ne moremo vknjižiti, dokler ne odkupimo zemljišča od SŽ.
Letni strošek za najemnino znaša skoraj 2.000.000 SIT.
Prav tako smo v letu 2005 namenili 7.600.000 SIT za urejanje prostorov in opremo za
Mostovno in sicer 5.000.000 SIT za:
• ureditev vstopa na dvorišče ter postavitev hiške za vstopnino,
• ureditev dvorišča,
• ureditev osvetljave galerije,
• ureditev velike dvorane (dodatna zvočna izolacija),
• ureditev zunanjih sanitarij ter sredstva v višini 2.600.000 SIT za nadgradnjo
multimedijskega centra.
Posebna pozornost je bila namenjena sodelovanju z Goriško pokrajino, s katero je bilo
realiziranih več mednarodnih projektov (Srečanje gledališč srednjih šol,..)
Mladinski center deluje od 01.10.2004 kot javni zavod. V zavodu je zaposlena direktorica
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in dve koordinatorki. V zavodu so se izvajale naslednje dejavnosti: tečaji, kreativne
dejavnosti in športne aktivnosti, počitniške aktivnosti in tabori, raziskovalna dejavnost,
mladinske delavnice za šole, svetovanje in informiranje, anonimni forum, individualno
svetovanje, učna pomoč, inštrukcije, mladinska radijska oddaja, maturantska parada,
ulično gledališče, otroška praznovanja, razstave, mednarodno sodelovanje, mladinski
parlament, predavanja…
Posebna pozornost je bila posvečena projektu »Nova Gorica mladim prijazno Unicefovo
mesto«, ki se je izvajal preko Mladinskega centra (varne točke, spletna stran, Unicefove
delavnice, Unicef v vrtcih, Poulični festival, Punčka Mojca, igrišče v mestnem parku,
komisijska prodajalna,...)

PODROČJE 13: SPLOŠNI DEL
POSTAVKE: 13,04, 13,02, 13,03
Nižja realizacija najemnin je posledica dejstva, da nam prireditev ni bilo potrebno
organizirati v dvorani. Ostali program pa je izveden v celoti.
POSTAVKA: 13,07
Na področju 13,07 – mednarodno sodelovanje sodijo med večje porabnike Evropska hiša,
KS Banjšice ter razstava fotografij ob vstopu v EU.
POSTAVKA: 13,01
Pri postavki 13,01 – oglaševalske storitve je največji delež namenjen Clipingu oz.
sprotnemu obveščanju.
POSTAVKA: 13,11
Postavka 13,11 - svet za preventivo: nekoliko manjša poraba od planirane je posledica
prenosa akcije dan prometne varnosti v Dornberku iz decembra 2005 na januar 2006.
POSTAVKA: 13,24
13,24 - krajevne skupnosti: naloge pri vzdrževanju kulturnih domov so bile izvršene v
pretežnem delu, ostanek sredstev je posledica nekaterih manjših izpadov ter prepozno
prejetih računov.
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