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10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 37.790 € ......................................................................... 101 
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10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 43.700 € ........................................................................................................... 102 

10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 337.301 €............................................................................................ 102 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG 47.500 €................ 102 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih

 2.000 € . 103 

10203 Evropska prestolnica kulture 300.000 € .............................................................................................................. 103 

10205 URBINAT 77.820 € ............................................................................................................................................ 104 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 69.000 € ....................................................................................... 105 

10207 GREVISLIN 130.443 € ....................................................................................................................................... 106 

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica 35.000 €.................................................................................... 106 

10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 960 € ...................................................................................................................... 107 

10219 Sanacija letnega bazena 39.460 € ........................................................................................................................ 107 

10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca 100.232 €..................................................................................................... 107 

10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 15.000 € ............................................................................................... 108 

10223 Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk 40.703 € ........................................................................................... 108 

10224 Dnevni center za starejše občane 51.202 € .......................................................................................................... 108 

10225 URBACT III - Thriving Streets 49.623 € ............................................................................................................ 108 

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 25.017 € ........................................................................ 109 

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 1.328.755 € ....................................................... 109 

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 26.406 € ........................................................................... 109 

10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 50.000 € ............................................................................................... 110 

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 30.800 €.................................................................................... 110 

10235 European comunity of sport 5.000 € ................................................................................................................... 110 

10236 Dostopnost za invalide - priprava projektne dokumentacije in izvedba 16.000 € ................................................ 110 

10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 94.914 € ....................................................... 111 

10255 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja 20.000 € ............................................................................................. 111 

10256 IT oprema ekip MENMP VZD NG 15.884 € ...................................................................................................... 111 

10258 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki 1.000 € ........ 112 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..) 55.000 € .................................................... 113 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 230.000 € ......................................................................................... 113 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 70.000 € .................................................................................................... 113 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 83.000 € ....................................................... 114 

11023 Stroški zadolževanja 1.850 € ............................................................................................................................... 114 

11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite 100.000 € ........................... 114 

12020 Polnilna postaja za električna kolesa na Trnovem 8.000 € .................................................................................. 114 

12021 Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem 23.204 € .......................................................................................... 114 

12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem 16.362 € .................................................................................. 115 

12023 Ureditev okolice doma krajanov Osek in prireditveni prostor Vitovlje 20.000 € ................................................ 115 

12024 Sončna ura v centru Nove Gorice 2.000 € ........................................................................................................... 115 

12025 Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem vrtu Ozeljan 25.000 € ............................................................. 115 

12026 Ureditev Športnega parka Rožna Dolina 20.000 € .............................................................................................. 115 

12027 Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje 20.000 € ....................................................................................... 115 

12028 Postavitev klopi (postajališča Rožna Dolina in ob kolesarski stezi Šempeter-NG) 3.970 € ................................ 116 

12029 Zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti (parceli 334/1 in 333/1 k.o. Nova Gorica) 2.996 € ................................... 116 

12030 Most/križišče pri veterinarskem zavodu 1.842 € ................................................................................................. 116 
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12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino 53.558 € ....... 116 

12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti 253.717 € ...................................................................................... 116 

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 455.900 € ................. 117 

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 8.000 € ..................................................................................................... 117 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 399.300 € ........................................................................................ 117 

13003 Posebni material in storitve 8.500 € .................................................................................................................... 117 

13004 Nakup goriva in vinjet 7.000 € ............................................................................................................................ 117 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo 7.800 € ................................. 118 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 € ............................................................................................... 118 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.300 € ............................................................................ 118 

21 KS BANJŠICE 27.719 € ............................................................................................................................................... 118 

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice 5.808 € ........................................ 118 

21102 Delovanje  KS Banjšice 14.201 € ........................................................................................................................ 119 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 1.030 € .................................................................................................. 119 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 3.568 € .......................................................................................... 119 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti 3.112 € .................................................. 119 

22 KS BRANIK 83.381 € ................................................................................................................................................... 120 

22101 Delovanje KS Branik 22.899 € ............................................................................................................................ 120 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 1.500 € ................................................................................................... 120 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 9.743 € .............................................................................................. 120 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti 21.893 € .................................................... 121 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja -  KS Branik 27.346 € ........................................ 121 

23 KS ČEPOVAN 40.432 € ............................................................................................................................................... 121 

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan 5.956 € ....................................... 121 

23102 Delovanje KS Čepovan 23.744 € ........................................................................................................................ 122 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 1.030 € ................................................................................................ 122 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 3.550 € .......................................................................................... 122 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 6.152 € .................................................................. 122 

24 KS DORNBERK 55.824 € ............................................................................................................................................ 123 

24101 Delovanje KS Dornberk 17.300 € ....................................................................................................................... 123 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 3.587 € .............................................................................................. 123 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 16.399 € ........................................................................................ 123 

24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti 18.538 € ................................................ 124 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 40.355 € ............................................................................................................... 124 

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 11.000 € ................................................................................................... 124 

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino 1.550 € ........................................................................... 124 

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino 3.971 € ..................................................................... 124 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti 6.989 € ............................. 125 

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino 16.845 € .................. 125 

26 KS GRGAR 70.012 € .................................................................................................................................................... 125 

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar 31.422 € .......................................... 125 

26102 Delovanje  KS Grgar 21.565 € ............................................................................................................................ 126 

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar 1.300 € ..................................................................................................... 126 

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Grgar 7.813 €............................................................................................... 126 
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26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti 7.912 € ........................................................ 127 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 59.770 € ................................................................................................................ 127 

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate 19.776 € ............... 127 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate 27.527 € .................................................................................................. 127 

27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate 1.300 € .......................................................................... 127 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate 4.009 € ..................................................................... 128 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti 7.158 € ............................. 128 

28 KS KROMBERK - LOKE 62.866 € .............................................................................................................................. 128 

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 27.758 € ........................................................................................................... 128 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 11.505 € .......................................................................... 129 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti 10.869 € .................................. 129 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke 11.404 € ........................ 129 

28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 1.330 € .................................................................................. 129 

29 KS LOKOVEC 50.561 € ............................................................................................................................................... 130 

29101 Delovanje KS Lokovec 19.054 € ......................................................................................................................... 130 

29102 Prireditve in praznovanja -  KS Lokovec 1.250 € ................................................................................................ 130 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 18.932 € ......................................................................................... 130 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec 6.335 € ....................................... 131 

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti 4.990 € .................................................... 131 

30 KS LOKVE - LAZNA 37.686 € .................................................................................................................................... 131 

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 20.095 € ............................................................................................................... 131 

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 1.150 € ....................................................................................... 132 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna 13.000 € ................................................................................ 132 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovilni objekti 3.441 € ........................................... 132 

31 KS NOVA GORICA 185.651 € .................................................................................................................................... 132 

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica 63.978 € ............................... 132 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 76.440 € ......................................................................................................... 133 

31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova Gorica 28.535 € ....................................................................................... 133 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova Gorica 16.698 € ............................................................... 133 

32 KS OSEK - VITOVLJE 80.779 € .................................................................................................................................. 133 

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  KS Osek - Vitovlje 27.000 € ............................ 133 

32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 16.350 € .............................................................................................................. 134 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 1.850 € ........................................................................................ 134 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo 24.368 € ............... 134 

32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti 11.211 € ....................................... 135 

33 KS OZELJAN 105.216 € ............................................................................................................................................... 135 

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan 24.778 € ....................................... 135 

33102 Delovanje KS Ozeljan 53.718 € .......................................................................................................................... 135 

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan 3.770 € .................................................................................................. 136 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 13.291 € .......................................................................................... 136 

33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni objekti 9.659 € ..................................................... 136 

34 KS PRVAČINA 79.121 € .............................................................................................................................................. 136 

34101 Delovanje  KS Prvačina 20.300 € ........................................................................................................................ 136 

34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 1.400 € .................................................................................................. 137 
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34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Prvačina 15.152 € ........................................................................................ 137 

34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti 8.386 € .................................................. 137 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina 33.883 € ........................................ 137 

35 KS RAVNICA 62.713 € ................................................................................................................................................ 138 

35101 Delovanje KS Ravnica 32.182 € ......................................................................................................................... 138 

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica 1.334 € ............................................................................................ 138 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 1.400 € ................................................................................................. 138 

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti 2.245 € .................................................... 139 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica 25.552 € ...................................... 139 

36 KS ROŽNA DOLINA 55.029 € .................................................................................................................................... 139 

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 21.067 €................................................................................................................. 139 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 1.912 € ......................................................................................... 140 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina 11.968 € ................................................................................. 140 

36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina 17.139 € ............................. 140 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 2.943 € ......................................................................................................... 141 

37 KS SOLKAN 176.436 € ................................................................................................................................................ 141 

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan 51.169 € ........................................ 141 

37102 Delovanje  KS Solkan 33.804 € .......................................................................................................................... 141 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 6.400 € .................................................................................................. 142 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti 26.395 € ................................................... 142 

37108 Solkanski časopis 9.140 € ................................................................................................................................... 142 

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS Solkan 19.528 € ............................................................................................... 142 

37112 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 30.000 € ........................................................................................................ 143 

38 KS ŠEMPAS 121.931 € ................................................................................................................................................. 143 

38101 Delovanje KS Šempas 28.269 € .......................................................................................................................... 143 

38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas 2.270 € .................................................................................................... 143 

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas 4.765 € ............................................................................................ 143 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti 12.316 € .................................................. 144 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas 74.311 € ....................................... 144 

39 KS TRNOVO 73.546 € ................................................................................................................................................. 144 

39101 Delovanje KS Trnovo 21.719 € ........................................................................................................................... 144 

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo 2.520 € ................................................................................................... 145 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 10.038 € ........................................................................................... 145 

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti 5.564 € ..................................................... 145 

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo 33.705 € ........................................ 146 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -200.000 € ........................................................................... 146 

12 OBČINSKA UPRAVA 200.000 € ................................................................................................................................. 146 

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ...... 200.000 €

 146 

C. RAČUN FINANCIRANJA -1.650.450 € .......................................................................................................... 146 

12 OBČINSKA UPRAVA 1.650.450 € .............................................................................................................................. 146 

11022 Odplačilo bančnih kreditov 1.650.450 €.............................................................................................................. 146 
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II. POSEBNI DEL (PP) 

A. BILANCA ODHODKOV - 4 6 . 8 9 9 . 0 8 1  €  

01 MESTNI SVET 212.952 €  

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo sejnin svetnikom mestnega sveta, članom delovnih teles 

mestnega sveta ter drugih občinskih organov in sejnine članom svetov KS. Višina prejemkov je 

vezana na plačo župana in se usklajujejo v skladu z gibanjem plače župana. 

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

Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane 

delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS, 

predvideno število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles. 

01003 Financiranje političnih strank 29.324 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, ki so sodelovale na zadnjih lokalnih 

volitvah. Višina načrtovanih sredstev je določena glede na volilni izid na zadnjih lokalnih volitvah 

skladno s sklepom mestnega sveta. Poraba je ocenjena na podlagi sprejetega sklepa mestnega 

sveta. 

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

Zakon o lokalnih volitvah, zakon o političnih strankah, rezultati lokalnih volitev, sklep mestnega 

sveta. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za snemanja in neposredne prenose sej mestnega sveta, ki jih izvaja izbrani 

izvajalec na podlagi postopka javnega naročila. Poleg tega so v tej postavki zajeti tudi stroški 

upravljanja z ozvočenjem na sejah mestnega sveta in izdelava magnetogramov sej. Poraba je 

ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let. 

Zaradi epidemije koronavirusa in posledično ohranjanja distance je potrebno za seje mestnega 

sveta in delovnih teles najemati dodatne mikrofone, kar predstavlja dodaten strošek. 

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

Dosežena cena po preteklih zaključenih postopkih javnega naročila za izbiro izvajalca storitev 

snemanja in neposrednega prenašanja sej mestnega sveta, pomnožena s predvidenim številom sej 

mestnega sveta. Dosežena cena po zaključenem postopku za izbiro izvajalca izdelave 

magnetogramov sej mestnega sveta v preteklosti in dosežena cena pri upravljanju z ozvočenjem 

na sejah mestnega sveta. 
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01008 Participativni proračun 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in gostovanje spletne platforme "Odločamo 

skupaj", za stroške operativne izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov v postopku izbire 

participativnih projektov ter za obveščanje javnosti. 

01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov
 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. 

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

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica in Sklep mestnega sveta o določitvi letnega bruto zneska porabe na svetnika, 

ki je namenjen za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. 

01010 Nakup konferenčnega sistema za prenose sej MS 15.128 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi iztrošenosti obstoječega konferenčnega sistema za potrebe mestnega sveta in zaradi 

zagotavljanja dodatnih pogojev v zvezi z epidemijo SARS CoV-2 je bilo potrebno najemati 

dodatne mikrofone za nemoteno delo mestnega sveta, kar je povezano z dodatnimi stroški. Cilj je 

nabaviti nov kvaliteten prenosni konferenčni sistem, s katerim bi lahko vsakemu svetniku 

zagotovili svoj mikrofon skladno s smernicami zaradi epidemije koronavirusa. Takšen sistem bi 

se lahko po potrebi uporabljalo tudi za ozvočenje steklene ali zelene dvorane in drugih 

protokolarnih dogodkov. Predvidena življenjska doba takšnih sistemov znaša okrog 15 - 20 let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0001 - Nakup konferenčnega sistema za prenose sej MS 

02 NADZORNI ODBOR 8.000 €  

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izplačilo sejnin in opravljene nadzore članom Nadzornega odbora Mestne občine Nova 

Gorica. 

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

Predvideno število sej nadzornega odbora, število članov nadzornega odbora krat sejnina za 

udeležbo na seji. Osnova za izplačilo je Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih 

prejemkov za člane mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS. 

03 ŽUPAN 378.780 €  

03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov 145.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov Mestne občine Nova 

Gorica, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2021 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu 

z veljavnimi predpisi.  
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Dne 13.7.2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, 

ki med drugim določa tudi izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

COVID-19 (to je od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021) za funkcionarje plačne podskupine A5 

(župan in podžupani), in sicer v višini 200 EUR bruto mesečno oz. v sorazmernem znesku v tistih 

mesecih, ko epidemija ni bila razglašena celotno obdobje meseca in v tistih mesecih, ko  

funkcionar ni opravljal funkcije celoten mesec. Z rebalansom proračuna se zato sredstva na 

proračunski postavki povečujejo. Sredstva v višini planiranega odhodka za namen izplačila 

navedenega dodatka so planirana tudi med prihodki, saj so zagotovljena v proračunu države in jih 

občina pridobi na podlagi zahtevka. 

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o prispevkih za socialno varnost, 

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 

03002 Izdatki za službena potovanja 3.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za izdatke ob službenih potovanjih (plačilo kilometrine za uporabo lastnega 

vozila v službene namene, plačilo dnevnic, stroški za prenočišče, stroški prevoza, parkirnine,...) 

ter za kotizacije na kongresih, konferencah. 

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

Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 19.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana so planirana za 1 funkcionarja. 

Dne 13.7.2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, 

ki med drugim določa tudi izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

COVID-19 (to je od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021) tudi županom in podžupanom, ki 

funkcijo opravljajo nepoklicno, in sicer v višini 200 EUR bruto mesečno oz. v sorazmernem 

znesku v tistih mesecih, ko epidemija ni bila razglašena celotno obdobje meseca in v tistih mesecih, 

ko  funkcionar ni opravljal funkcije celoten mesec. 

Z rebalansom proračuna se zato sredstva na proračunski postavki povečujejo. Sredstva v višini 

planiranega odhodka za namen izplačila navedenega dodatka so planirana tudi med prihodki, saj 

so zagotovljena v proračunu države in jih občina pridobi na podlagi zahtevka. 

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi. 

03004 Proračunska rezerva 210.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in 

drugih nesreč skladno s pogoji iz zakona. Z drugim rebalansom se sredstva znižujejo, ker prenos 

neporabljenih sredstev iz naslova rezerve iz preteklih let predvidoma zadostujejo. 

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na podlagi porabe v preteklih letih in se realizira s 

Sklepom župana in/ali odlokom Mestnega sveta 
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12 OBČINSKA UPRAVA  44.374.421 €  

04001 Mednarodno sodelovanje 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka krije izvedbo nalog čezmejnega in mednarodnega sodelovanja mestne občine. Sem 

sodijo aktivnosti s pobratenimi občinami, obiski v tujini in sprejemi gostov iz tujine, prevajanje za 

potrebe mestne občine in na mednarodnih dogodkih, pa tudi aktivnosti za krepitev čezmejnega ter 

mednarodnega povezovanja. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije. 

04002 Stroški oglaševalskih storitev 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke Stroški oglaševalskih storitev namenjamo sredstva za oglaševanje mestne občine ob 

praznikih in prireditvah mestne občine, vključno z novoletnim in poletnim dogajanjem, ter za 

predstavitve aktivnosti mestne občine v tiskanih in elektronskih medijih. 

Postavka vključuje tudi stroške storitve dnevnega klipinga, stroške fotografiranja za oglaševalske 

namene ter za objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh mestne občine ter stroške letnega 

snemanja video in zračnih posnetkov. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz tekočega leta in načrtov za prihodnje leto. 

04003 Prireditve in gostinske storitve 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja izvedbo slovesnosti ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan upora proti 

okupatorju, dan državnosti, vrnitev Primorske k matični domovini, dan spomina na mrtve, dan 

samostojnosti in enotnosti), novoletnih sprejemov in ostalih dogodkov (prireditve, slovesnosti, 

sprejemi) v organizaciji oz. soorganizaciji mestne občine ter pogostitve. V okviru postavke se 

financirajo obeležitve zgodovinskih dogodkov ali obletnic ter spomina na osebnosti, ki so s svojim 

delom zaznamovale in oplemenitile goriški prostor. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 

Realizacija postavke bo odvisna od epidemioloških razmer in možnosti izvedbe posameznih 

dogodkov. 

04004 Protokolarne nabave 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo daril, ki jih mestna občina ob različnih priložnostih podari 

institucijam ali posameznikom, za pripravo čestitk, priznanj in drugega grafičnega materiala ter 

novoletnih obdarovanj. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 
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04006 Prireditve ob občinskem prazniku 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka pokriva stroške prireditev ob občinskem prazniku, ki jih organizira mestna občina, ter 

prispevke drugim organizatorjem dogodkov, ki so uvrščeni v skupni program prireditev ob 

občinskem prazniku. V znesek so vključeni tudi stroški priprave in distribucije brošure s 

programom prireditev, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v mestni občini. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 

Realizacija postavke bo odvisna od epidemioloških razmer in možnosti izvedbe posameznih 

dogodkov. 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za: 

- vzdrževanje zaklonišč – pridobitev potrdila o primernosti zaklonišč (Pristava) 

- vzdrževanje skladišč in prostorov CZ ( Lokve, Banjšice, Pristava, 5 zabojnikov ter prostor štaba 

CZ) 

- vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev (terenska vozila, agregati, sredstva zvez, 

sredstva za zagotavljanje osnovnih bivalnih pogojev … ) 

- nabava zaščitne in reševalne opreme (osebna oprema enot in štabov CZ, tehnična oprema enot 

CZ) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0009 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 53.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira: 

- vzdrževanje operativne pripravljenosti 7 društev po pogodbi (Društvo za podvodne dejavnosti 

Soča, Društvo reševalnih psov, Planinsko društvo Nova Gorica, CB Radioklub Nova Gorica, 

Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica, Društvo Rod soških mejašev) 

- zavarovanje pripadnikov reševalnih enot in opreme za zaščito in reševanje 

- najemnine in skupni stroški vzdrževanja najetih objektov za namene CZ (voda, elektrika, 

ogrevanje, smeti) 

- ažuriranje načrtov zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti 

- organizacija in izvedba usposabljanja, vaj in akcij CZ (refundacije, potni stroški in prehrana za 

vpoklicane pripadnike CZ, plačilo izvajalcem usposabljanj, stroški usposabljanja na ICZR RS na 

Igu, materialni stroški) 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 
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04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih 

dogodkih 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira: 

- najemnine ogroženim občanom po naravnih nesrečah 

- najem prostorov za interventne namene v Gasilskem domu Dornberk po pogodbi 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 1.220.197 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena skladno s Sporazumom o določitvi 

deležev posameznih občin-soustanoviteljic potrebnih za delovanje Javnega zavoda za gasilsko in 

reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica številka 43/1-08 z dne 09.01.2008, kjer Mestna 

občina Nova Gorica prispeva sredstva za redno delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica v višini 72,00%. Sredstva za redno delovanje so namenjena 

za stroške plač in za materialne stroške javnega zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

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

Izračun temelji na Programu dela in finančnem načrtu GENG za leto 2021, ki ga je pripravil Javni 

zavod za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica. Povišanje stroškov gre 

predvsem na račun izplačil za napredovanja javnih uslužbencev, izplačil redne delovne uspešnosti 

ter poračuna regresa za prehrano za zadnjih pet let v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za poplačilo kredita za nakup gasilskega vozila za gozdne 

požare za PGD Nova Gorica in poplačilo leasinga za nakup gasilskega vozila s cisterno za PGD 

Dornberk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0010 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 

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

Pravice porabe se v celoti izvršujejo preko NRP. 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev
 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira vzdrževanje operativne pripravljenosti operativnih sestavov 

prostovoljnih gasilskih društev (PGD Dornberk, PGD Nova Gorica, PGD Čepovan), ki poleg 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica pripomorejo k zagotavljanju 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 190.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje namenska sredstva požarnega sklada, ki jih nakazuje Ministrstvo 

za obrambo. Sredstva se na predlog Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada razdelijo 

med izvajalce gasilske dejavnosti v celotni višini prejetih sredstev. Za leto 2021 je predvideno 

nakazilo v višini 190.000 eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0011 - Sredstva iz požarnega sklada 

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

Ocena prihodkov s strani države. 

04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z obstoječim zneskom se zagotavlja izvedbo posameznih akcij, katere določi SPVCP ter drugih 

preventivnih dejavnosti sveta. 

Akcije so lahko: 

"Bodi previden" - splošna akcija ( jan/ feb), 

"40 dni brez alkohola"- splošna akcija (feb/apr), 

"Pasavček" - sodeluje OŠ Dornberk, vrtec Dornberk (jan/apr), 

"Kaj veš o prometu?" - predavanja, delavnice po vrtcih in šolah (apr/jun), 

"Varno kolo" - splošna akcija, pregledi koles, nalepke (maj/jun), 

"Kaj veš o prometu? " občinsko, medobčinsko in republiškem tekmovanju kolesarjev in 

motoristov ( maj/jun), 

"Prvi šolski dan" in akcija "Prostovoljec" - za prvošolčke (avg/sept), 

"Varna pot v šolo " - pregled prometne signalizacije in infrastrukture (avg), 

"Dan brez avtomobila"- akcija v tednu mobilnosti (sept), 

"Ulice otrokom " - akcija v tednu otroka (okt), 

"Alkohol ubija - največkrat nedolžne" - akcija v mestu Nova Gorica (okt), 

"Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč" - delavnica, prižig svečk in transparent (nov), 

"Alkohol " - preventivne delavnice po srednjih šolah, občinska prireditev (dec). 

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

Izkustvena ocena podlagi porabe v preteklih letih ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih 

sredstev 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 130.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za: 

- interventno sanacijo plazov, usadov in podorov; 
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- geološka, geomehanska in statična poročila ter geodetske storitve; 

- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov; 

- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek; 

- odstranjevanje nevarnih dreves; 

- zavarovanje nevarnih objektov; 

- rušenje nevarnih objektov; 

- urejanje intervencijskih površin za gasilce; 

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

Poraba je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let. 

04048 EZTS - GO 133.712 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo sofinanciranju delovanja  Evropskega 

združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki se ga izvaja na podlagi akta o ustanovitvi ter 

vsakoletno s strani Skupščine EZTS GO potrjenega finančnega plana. 

 Stroški sofinanciranja se delijo 50:50 med slovenskima ustanoviteljicama  (Občino Šempeter-

Vrtojba v višini 16,50 % in MONG v višini 83,50 % ) in italijansko ustanoviteljico (Občino 

Gorica). Dodajajo se sredstva za sofinanciranje delovanja v letu 2021. 

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

Ocena stroškov na podlagi predloga programa dela in finančnega načrta ter dogovora z drugimi 

ustanoviteljicami Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS GO. 

04052 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev 456.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za nabavo gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin (avto lestev) za potrebe Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA. Sredstva bodo kot investicijski transfer 

nakazana na Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA 

GORICA v višini 180.000,00 EUR v skladu s Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju 

in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višini, v skladu z Aneksom št. 1 k 

Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov 

in reševanje z višin in v skladu z Aneksom št. 2 k Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, 

vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin ter v višini 

276.000,00 EUR v skladu Pogodbo o sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 

višin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB081-20-0040 - Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev 

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

Izračun temelji na veljavnem Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi 

gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višini, Aneksu št. 1 k Sporazumu o sodelovanju 

pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin in 

Aneksu št. 2 k Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za 

gašenje požarov in reševanje z višin ter Pogodbi o sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in 

reševanje z višin. 
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04053 Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba čezmejne arhitekturne delavnice v okviru DOGOVORA O SODELOVANJU NA 

PODROČJU NAČRTOVANJA IN UREJANJA OBMEJNEGA PROSTORA med mesti Nova 

Gorica in Gorica ter Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Trstu. 

04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za prenovo celostne grafične podobe Mestne 

občine Nova Gorica. 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 11.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje letne članarine  Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in za 

članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj (SGRZ) prek 

ZMOS-a. 

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut ZMOS 

Višina letne članarine za članstvo v  ZMOS-u 

05008 Splošna proračunska rezervacija 43.662 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva 

in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

05010 Veteranske organizacije 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na podlagi javnega razpisa namenjena delovanju veteranskih organizacij iz različnih 

zgodovinskih obdobij. V skladu z Odlokom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij 

se sofinancirajo programi veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s področja 

delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje 

zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, 

kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno 

preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) množičnih 

prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo. 

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

Sredstva na postavki bodo porabljena za sofinanciranje prijavljenih programov veteranskih 

organizacij. 



 

 21 

06001 Občinske nagrade 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Nova Gorica namenjena 

za nakup likovnih del in denarne nagrade, ki jih prejmejo občinski nagrajenci za posamezno 

koledarsko leto ter po potrebi za plačilo dohodnine na prejeta likovna dela in nagrade. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju predvidenega števila 

občinskih priznanj, pomnoženo z vrednostjo priznanja v denarju in materialni obliki. 

06003 Nakup računalnikov 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena nakupu strojne opreme - delovne postaje in ekrani, ki ne ustrezajo več 

standardom in potrebam uporabnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0003 - Nakup računalnikov 

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

Obnova računalniške strojne opreme v 4 do 5 letih in tržne cene te opreme 

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske 

opreme 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju uporabniških aplikacij in spletnih rešitev (programski 

sistem za dokumentarno gradivo ODOS, računovodski program CADIS, priklop na omrežje 

HAKOM, aplikacija za koordinacijo in nadzor delovanja vrtcev SIMTRO, uporaba aplikacije za 

spremljanje dela na projektih 4PM...)  ter gostovanju portala MONG na spletnem strežniku. Iz teh 

sredstev bo financiran dostop do interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski 

upravi, podaljševanje spletnih domen, najem in vzdrževanje mrežnih tiskalnikov ter manjše 

nadgradnje, ki presegajo redna mesečna vzdrževalna dela uporabniških programskih rešitev. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let 

06005 Nakup programske opreme 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena nabavi programske opreme in licenc za nove aplikativne rešitve ali večje 

izboljšave obstoječih rešitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0004 - Nakup programske opreme 

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

Ažurno posodabljanje računalniške programske opreme 

06006 Uradne objave 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačevanje objav uradnih aktov in drugih objav uradnega značaja (npr. 

zapora ceste, javni razpisi). Ocena je izkustvena. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 16.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so 

v lasti MO Nova Gorica. Te prostore se večinoma daje v najem. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 173.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Na tej postavki se knjigovodsko vodi tudi vrednost kompenzacije, ki jo priznamo najemnikom 

poslovnih prostorov v naši lasti, kadar le-ti namenjajo lastna sredstva za investicije ali investicijsko 

vzdrževanje teh prostorov, pri čemer se jim ustrezno zniža obveznost dejanskega plačila 

najemnine. V letu 2021 so sredstva poleg za kompenzirana vlaganja in manjša vzdrževalna dela 

namenjena za aktivacijo gradbenega dovoljenja za Poterjevo hišo, za obnovo in ureditev stavbe na 

Delpinovi 20 v Novi Gorici, za sanacijo strehe stavbe Grgar 31, za vzdrževalna dela v 

stavbi/knjižnica Branik, za obnovo strehe na Sabotinu, za gradbeni nadzor pri obnovi asfaltnega 

igrišča na Trnovem, vzdrževalna dela na tržnici v Novi Gorici ter za izdelavo cenitvenih poročil 

za uporabnine in najemnine javnih zavodov MO Nova Gorica ter stavbe MO Nova Gorica. 

Postavka se od zadnjega sprejetega rebalansa povečuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0043 - Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022 

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

Plan investicijskega vzdrževanja in obnov na nepremičninah, ki jih občina ne potrebuje za 

izvajanje svojih nalog. 

06011 Plače in drugi izdatki 3.244.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva načrtovana za osnovne plače javnih uslužbencev ter dodatke, in 

sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, položajni dodatek, dodatek za specializacijo, 

magisterij ali doktorat. Sredstva so načrtovana tudi za izplačilo dodatka za delo v rizičnih 

razmerah, in sicer za čas razglasitve epidemije (sredstva v višini planiranega odhodka za ta namen 

so planirana tudi med prihodki saj so zagotovljena v proračunu države in jih občina pridobi na 

podlagi zahtevka). Sredstva so načrtovana še za  izplačilo regresa za letni dopust, za izplačilo 

jubilejnih nagrad, odpravnin ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela. Sredstva 

so, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbami Kolektivne 

pogodbe za javni sektor načrtovana tudi za izplačilo redne delovne uspešnosti saj se je konec junija 

2020 iztekel ukrep, ki je omejeval izplačevanje delovne uspešnosti javnim uslužbencem. 

Delodajalec je tako od julija 2020 znova dolžan izplačati ta dodatek skladno s prej omenjeno 

zakonodajo. Sredstva so planirana za leto 2021 ter za leto 2020 upoštevaje, da se redna delovna 

uspešnost za leto 2020 izplača polletno, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2021. 

Sredstva so načrtovana tudi za  prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 

prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega 

kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Pri načrtovanju sredstev so upoštevana tudi 
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napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2020 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni 

razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 

1.12.2020, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2021. 

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, 

Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem 

zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave 

pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del 

kadrovski načrt 

06012 Pisarniški in splošni material in storitve 100.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno pisarniško poslovanje in drugo administrativno in strokovno 

opremo za delo, ki se ne vodi kot osnovno sredstvo. Skozi postavko se financira nakup 

pisarniškega materiala, stroške čiščenja, nabavo sanitarnega materiala, stroške fotokopiranja, 

nakup tonerjev, nakup strokovne literature in podobno. Tako kot v letu 2020 bodo tudi v letu 2021 

določen del sredstev namenjen nabavi razkužil in dodatnim storitvam čiščenja in razkuževanja 

zaradi ukrepov epidemije Covid-19. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 262.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, telefonskih 

storitev ter poštnih storitev. Del porabljenih sredstev se, na podlagi izstavljenih računov 

najemnikom v občinski stavbi, povrne v obliki prihodka v proračun. 

 

Z 2. rebalansom se sredstva povečujejo zaradi povišanja cen energentov in zaradi plačevanja 

stroškov, ki nastajajo  v drugih objektih ( npr: EX center, Kidričeva 9) , ki pa se delno povrnejo v 

obliki prihodka v proračun. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje sredstva za pokrivanje stroškov nakupa goriv in vinjet za službena 

vozila v lasti MO Nova Gorica. 

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

Izkustvena ocena glede število službenih vozil, predvideno število službenih potovanj, predvideno 

število prevoženih km. 



 

 24 

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za izdatke ob službenih potovanjih, in sicer izplačilo dnevnic za službena 

potovanja tako doma kot v tujini, plačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene 

namene, povračilo stroškov prenočišč, prevoza, parkirnin,... 

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

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uredba o povračilu 

stroškov za službena potovanja v tujino 

Poraba je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let. 

06018 Drugi operativni odhodki 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo notranjega revidiranja, plačilo poslovnega najema 

osebnega električnega vozila, plačilo po podjemnih pogodbah ter dela preko študentskega servisa, 

plačilo stroškov izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih  in ostalih 

nepredvidenih odhodkov. Poraba je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let. Del 

postavke ki je bil v preteklih letih namenjen za plačilo odvetniških in drugih pravniških ter sodnih 

storitev, odškodnin in ostalih nepredvidenih odhodkov podobnega namena se bodo vodila na novi 

proračunski postavki. 

Z drugim rebalansom se sredstva dodajajo zaradi nepredvidenih odhodkov, saj je postavka skoraj 

že v celoti porabljena. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za predhodne preventivne zdravstvene preglede ter usmerjene obdobne 

zdravstvene preglede javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi in za zunanje storitve iz 

naslova varstva pri delu. 

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

Zakon o varstvu pri delu, načrtovano število obdobnih zdravniških pregledov za zaposlene 

občinski upravi MO Nova Gorica. 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za varnostno - receptorsko službo in varovanje občinske stavbe. S sredstvi 

je tako zagotovljeno neprekinjeno 24 ur varovanje, ki ga lahko opravljajo le podjetja z ustrezno 

licenco za ta namen. Postavka se z rebalansom povečuje zaradi plačila dodatnega varnostnika. 

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

Število planiranih ur storitev varnostne in receptorske službe, pomnoženo z vrednostjo urne 

postavke. 
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06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine 

za registracijo 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom za službena vozila in sicer za stroške popravil, tehničnih 

pregledov, registracij, zavarovanj in plačilo cestnih taks. 

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

Ocenjeni stroški teh storitev za eno službeno vozilo, pomnoženo s številom službenih vozil. Poraba 

je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let. 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje stavbe MO Nova Gorica, ki ga vršijo zunanji 

izvajalci, in sicer javno podjetje Mestne storitve ter še nekateri drugi izvajalci (elektro-instalacije, 

vzdrževanje ogrevanja in hlajenja, servis dvigala, vzdrževanje varnostnega sistema ...). V okviru 

proračunske postavke bo del sredstev namenjen tudi pripravi projektne dokumentacije za prenovo 

dela Mestne hiše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0045 - Adaptacija dela mestne hiše 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let, ocene vrednosti predvidenih del ter plana 

vzdrževalnih del v mestni hiši. 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MO Nova Gorica. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklega leta. 

06028 Nakup pohištva in druge opreme 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške opreme, pohištva, stolov in druge opreme za nemoteno 

delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev 

zaposlenih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0044 - Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024 

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

Plan nabave pohištva in druge opreme ter tržne vrednosti te opreme. 

06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - 

mestna hiša 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku letu 2021 je predvidena priprava JN za izvedbo menjave dela dotrajanega stavbnega 

pohištva ter prijava na razpis sofinanciranja EKO Sklada RS. Sredstva na proračunski postavki 
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bodo v letu 2021 namenjena menjavi dotrajanega stavbnega pohištva na občinski stavbi, ki se bo 

nadaljevalo tudi v naslednjih letih. 

Z 2. rebalansom se spreminja dinamika investicije. Izvedli smo že razpis za izvedbo del, vendar 

so bile prispele ponudbe neustrezne zaradi previsoke vrednosti. Javni razpis se bo v kratkem 

ponovil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0004 - Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi 

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

Izračun temelji na podlagi ocenjenih stroškov izvedbe ter izdelane dokumentacije. 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so rezervirana izključno za nakupe zemljišč in zgradb na javnih 

dražbah. Javne dražbe so časovno nepredvidljive, z nakupom pa lahko občina pride do zemljišč in 

objektov po ugodnih cenah, uporabi pa jih za izvajanje svojih nalog in uresničevanje dolgoročno 

načrtovanih razvojnih ciljev občine in njenih proračunskih uporabnikov. Znesek ni uvrščen v načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja, ker postavk ni mogoče v naprej konkretno opredeliti. Pred 

samim nakupom bo potrebno objekt oz. zemljišče uvrstiti v načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja in ga predložiti v potrditev mestnemu svetu.  

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo, za rezervacijo sredstev, ki bodo morebiti 

potrebna, če se bo razpisala še kakšna javna dražbe, ki bi bila interesantna za MONG.  Del sredstev, 

v višini 103 tisoč EUR se je namreč že namenilo nakupu zemljišč na Lokvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0006 - Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju 2020-2022 

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

Izračun temelji na podlagi strokovne ocene. 

06040 Sodni stroški in odvetniške storitve 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo odvetniških storitev, sodnih taks ter drugih podobnih 

odhodkov. Poraba je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije preteklih let in odprtih zadev. 

Oceno porabe sredstev za sodne stroške in odvetniške storitve je sicer težko predvideti, saj je 

dinamika porabe sredstev odvisna od več nepredvidljivih dejavnikov (število in vsebina prejetih 

zadev, potek sodnih postopkov, ipd.). Planirano je, da se sredstva postavke porabijo za v letošnjem 

letu že prevzete obveznosti. 

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

Poraba je ocenjena na podlagi izkustvenih ocen ter na podlagi realizacije porabe v preteklih letih. 

06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov,  druge odškodnine in 

kazni 165.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo odškodnin po pravnomočnih sodnih odločbah, za 

povračilo sodnih stroškov, ipd. Poraba je ocenjena na podlagi trenutno znanih dejstev glede 

odškodnin, ki jih mora Mestna občina Nova Gorica poravnati. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je ocenjena na podlagi trenutno znanih dejstev glede odškodnin, ki jih mora Mestna občina 

Nova Gorica poravnati. 

06042 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova gorica sodeluje v konzorcijskemu projektu na temo digitalizacije javnih 

storitev. Za sofinanciranje projekta je vodilni partner oddal na Ministrstvo za javno upravo vlogo 

za sofinanciranje. Ministrstvo je septembra JR preklicalo z navedbo, da bo razpis ponovljen zaradi 

postopkovnih napak ministrstva. Vloga za sofinanciranje projekta bo ponovno oddana. 

Projekt predvideva vzpostavitev rešitev na treh povezanih vsebinskih področjih: (1) Skrb za 

okolje: daljinsko zajemanje podatkov vezanih na odpadke ter o stanju zraka ter povezovanje s 

podatki, ki jih različni merilniki že zajemajo, (2) Mobilnost, logistika in transport: spremljanje 

zasedenosti parkirišč, uvedba pametnih prehodov za pešce, prilagojen slepim in slabovidnim,... (3) 

Kultura, šport in turizem: spremljanje števila obiskovalcev posameznih območij in lokacij z 

namenom upravljanja obiska. 

Konzorcijski projekt predvideva vzpostavitev demonstracijskega okolja - živega laboratorija, v 

katerem bodo posamezni partnerji pripravili in izvedli rešitve za digitalizacijo posameznih javnih 

storitev in sicer z vzpostavitvijo senzorskega omrežja in omrežja, pripravo protokolov za objavo 

in obdelavo podatkov ter upravljanje posameznih dejavnosti. Mestna občina Nova Gorica bo 

prioritetno obravnavala Cankarjevo ulico in sicer načrtujemo: vzpostavitev spremljanja stanja 

odpadkov na ekoloških otokih, spremljanje stanja zraka v OŠ Ledine, oprema postajališč za JPP 

za spremljanje prihodov avtobusov ter drugih rešitev v povezavi z mobilnostj, kot je npr. 

spremljanje stanja zasedenosti parkirišč (mobilnostni HUB),... 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za kritje stroška dela (predvidena je delna zaposlitev 

dveh oseb na projektu za čas trajanja projekta), stroška  zunanjih strokovnih sodelavcev ter kritje 

stroška za opremo. Ministrstvo stroške sofinancira v višini 100% od upravičenih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0037 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM 

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

Investicijski program digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM, izdelan s strani NI-BO 

Robert Likar s.p., maj 2021 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 85.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdela Zavod za 

gozdove Slovenije, sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih in državnih 

gozdovih na območju MONG. Vzdrževalna dela se izvaja na podlagi tripartitne pogodbe, 

sklenjene med MONG, Zavodom za gozdove RS in izvajalcem del. Mestna občina Nova Gorica 

izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom Zakona o javnem naročanju. Nadzor nad 

izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti in pogodbenih obveznosti Zavod za gozdove 

RS. Sredstva za pokrivanje investicije pridobimo iz dela nadomestila za vzdrževanje gozdnih cest, 

ki ga državi plačujemo vsi lastniki gozdov. Deloma sredstva prejemamo že med letom, deloma pa 

na podlagi zahtevka po končanih delih in prevzemnih zapisnikih ZGS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0035 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Namenska sredstva iz predpisanega deleža vplačanih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v 

državnih in zasebnih gozdovih, ki jih deloma pridobivamo med letom in deloma na podlagi 

zahtevka na MKGP po izvedenih in z zapisnikom prevzetih delih. Višina sredstev je določena na 

podlagi višine prejemkov koncesnin posekanega lesa iz državnih gozdov iz preteklega leta. 

07002 Energetski koncept 27.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je primarno namenjena financiranju del, ki so predvidene v Akcijskem načrtu lokalnega 

energetskega koncepta. V okviru postavke se energetskemu managerju - zavodu GOLEA, 

plačujejo storitve dogovorjene v okviru letne pogodbe, ki med drugim vključuje: izdelavo letnih 

poročil, iskanje finančnih virov na področju energetike, izvajanje energetskega knjigovodstva v 

javnih stavbah, informiranje in obveščanje občanov, izobraževanja otrok, informiranje in 

izobraževanje javnih uslužbencev. Občina kot pridružen partner zavoda GOLEA sodeluje v 

projektu SECAP, v okviru projekta bo za mestno občino izdelan dokument SECAP (Trajnostni 

energetski in podnebni akcijski načrt).  

Zaradi epidemije se je podaljšalo izvajanje projekta SECAP, s čimer bo del plačil iz tega naslova 

zapadel v naslednje leto. Obenem do konca leta drugi stroški, poleg stroškov navedenih v prvem 

odstavku, ki bi bremenili postavko ne bodo nastali, zato se ustrezno znižajo sredstva na postavki. 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih. 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeni bodo nujni nadomestni podporni zidovi  na mestu dotrajanih in nevarnih suho zidanih 

kamnitih podpornih zidov. V okviru razpoložljivih sredstev bodo postavljene potrebne cestne 

odbojne ograje, sanirani cestni usadi ter prepusti. Prav tako bodo v okviru razpoložljivih sredstev 

urejeni nujni elementi odvodnje in izvedene nujne sanacije ostalih cestnih objektov ter sanirani 

plazovi, ki ogrožajo cestno infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0027 - Nujne in nepredvidene sanacije 2021 - 2024 

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

Ocenjena vrednost na podlagi izkušenj in primerljivih sanacij iz preteklih let in proračunskih 

možnosti, ter podatkov investicij v teku. 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotovitev osnovne  prometne varnosti bodo prioritetno sanirani nekateri manjši posedki in 

tiste poškodbe na odprtih javnih površinah, ki presegajo obseg sanacij, ki spadajo v koncesijsko 

vzdrževanje, glede na sprejet letni program koncesije.  

V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvajane tudi sanacije večjih posedkov vozišč, odvodnje 

manjšega obsega, sanacija  robnikov, pločnikov ter ostalih pohodnih javnih površin in manjše 

asfaltne prevleke dotrajanih vozišč- tam kjer krpanje ni več racionalno. Izvedena bo sanacija 

vozišča povezovalne poti med Gortanovo in Streliško ulico ter sanacije dvorišč in parkirišč ob 

Rutarjevi ulici 4, 6 in 8 ter Kajuhovi ulici, ipd. v Novi Gorici. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0028 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021 - 2024 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi popisov del  in izkušenj iz  primerljivih večjih vzdrževalnih del iz 

preteklih let ter proračunskih možnosti. 

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč, ki so namenjeni odkupu oz. 

prodaji. Del sredstev je namenjen tudi  urejanju parcel oz. zemljišč na/ob katerih potekajo občinske 

investicije... (vodovod, kanalizacija, preplastitev – asfaltacija ceste ...). 

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

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

proračunskih možnosti. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za potrebe odkupa in prodaje oz. zamenjave zemljišč, ki so v prvi vrsti 

namenjeni cestam in potem oz. kategoriziranim in nekategoriziranim občinskim cestam. Del 

sredstev bo namenjeno ureditvi »Dejanske rabe ceste« po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19). Del 

sredstev iz proračunske postavke, bo namenjeno projektni dokumentaciji. 

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

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

proračunskih možnosti 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 3.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena za pokrivanje stroškov postopka oz odškodnin za 

zemljišča potrebna za most čez potok Potok v Dornberku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0023 - Izgradnja mostu čez potok Potok v Dornberku 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi primerljivih del. 

07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjanja načrtovanju prometnih ureditev. Del sredstev na 

proračunski postavki je namenjen poplačilu že prevzetih obveznosti v letu 2020. Sredstva na 

postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za ureditev prometa na območju 

občine, za nujne pobude in ukrepe prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti. 

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

Ocena stroškov s primerjavo  že izdelane dokumentacije za  primerljive projekte. 
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07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 58.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS pomenijo prioritetne posege na občinskih javnih  cestah 

na območjih krajevnih skupnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. V okviru 

razpoložljivih sredstev bodo izvedene  tiste sanacije, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja in 

sicer; manjše asfaltne prevleke, ureditev odvodnje  (jaški, rešetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, 

izvedba in sanacija propustov) in manjše sanacije podpornih oziroma opornih zidov ter postavitev 

odbojnih ograj. 

Finančna sredstva te postavke  bodo namenjena za izvedbo manjših posegov na občinskih javnih 

cestah na območju  posameznih krajevnih skupnosti v letu 2021 in sicer: 

Območje KS - Plan 2021 

1.   Banjšice  -  3500 

2.   Branik  -  3.500 

3.   Čepovan  -  3.500 

4.   Dornberk  -  3.500 

5.   Gradišče  -  3.000 

6.   Grgar  -  3.500 

7.   Ravne - Bate  -  3.500 

8.   Kromberk- Loke  - 3.500 

9.   Lokovec  -  3.500 

10.  Lokve  -  3.000 

11.  Nova Gorica  -  0 

12.  Osek - Vitovlje  -  3.500 

13.  Ozeljan  -  3.500 

14.  Prvačina  -  3.500 

15.  Ravnica  -  3.500 

16.  Rožna Dolina  -  3.000 

17.  Solkan  -  0 

18.  Šempas  -  3.500 

19.  Trnovo  -  3.500 

SKUPAJ  -  58.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024 

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

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

proračunskih možnosti. 
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07032 Plačilo koncesije za JP 375.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izbirna gospodarska javna služba javnega mestnega prometa, ki se izvaja skupaj z Občino 

Šempeter - Vrtojba se v občini poleg samega mesta Nova Gorica izvaja tudi v krajevnih skupnostih 

Solkan, Kromberk - Loke in Rožna Dolina. Iz postavke se sofinancira tudi delovanje mednarodne 

avtobusne linije na relaciji Nova Gorica (mestna avtobusna postaja) - Gorica (železniška postaja), 

ki jo izvajata podjetji Nomago d.o.o., Nova Gorica in APT SpA. 

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje mestnega prometa za zadnje 

mesece letošnjega leta. Ker se mednarodna linija v letošnjem letu zaradi epidemije ni izvajala, je 

potrebno zagotoviti manj sredstev kot v preteklih letih. 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu, povečano za predvideno rastjo 

stroškov. 

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 71.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjanja izvedbi načrtovanih sprememb prometnih 

režimov in drugih ukrepov za urejanje prometa. Del sredstev je namenjenih za vzdrževanje sistema 

prikazovalnikov hitrosti ter za vzdrževanje in namestitve novih prometnih znakov ter nove 

prometna signalizacija (usmerjevalne table, turistična signalizacija...).V okviru razpoložljivih 

sredstev se predvideva izvedba manjših ukrepe na osnovi pobud in/ali že izdelane dokumentacije.  

Iz navedene postavke moramo letos poravnati izvedbo grbine na Lemutovi ulici v Novi Gorici.  

Predvidena je ureditev grbin s prehodom za pešce v Braniku na državni cesti z oznako R3 

618/6807, smer Nova Gorica - Komen. 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu ob upoštevanju proračunskih 

možnosti 

07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova 

Gorica 47.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi parkirne politike in vzpostavitvi novega 

režima parkiranja na urbanem območju Mestne občine Nova Gorica, s ciljem, da se vzpostavi 

trajnostni sistem parkiranja, identificirajo obstoječi konflikti v prostoru in prostorske rezerve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica 

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

Na podlagi št.POG 371-83/2019-5. 

07037 Plačilo javne razsvetljave 425.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in 

plačilu koncesionarja iz naslova doseženih prihrankov električne energije. Sredstva na postavki je 

potrebno povečati in sicer iz naslova: 

- višjih cen električne energije, 
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- plačila koncesionarju iz naslova doseženih prihrankov - leto 2021 bo prvo proračunsko leto, v 

katerem bodo prihranki koncesionarju izplačani za celotne obdobje enega leta (za obdobje od 

novembra 2020 do oktobra 2021). V letu 2020 so prihranki iz naslove sanacije za obdobje 

november 2019 do januar 2020 v celoti pripadali mestni občini. 

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

Poraba električne energije za JR v preteklem letu, upoštevaje prihranke električne energije in 

predvidene rasti cen električne energije. 

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave Mestne občine Nova 

Gorica (zamenjava oz. popravilo posameznih poškodovanih drogov, zamenjava dotrajanih 

oziroma poškodovanih kablov, električne opreme ipd.). Vzrok teh poškodb so lahko dotrajanost 

materialov, prometne nesreče, neurja in ostale fizične poškodbe, vključno z vandalizmom.  

Upravljanje in vzdrževanje svetilk ni predmet te proračunske postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0041 - Redno vzdrževanje mreže JR 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi sanacij posameznih manjših nelegalnih odlagališč, ter stroške 

odvoza in hrambe zapuščenih vozil neznanega lastnika; za odvoz kosovnih odpadkov ter ostalih 

zbranih odpadkov pri izvedbi čistilnih akcij ipd. Sredstva se črpajo na podlagi zaznanih potreb, ki 

se pojavijo tekom leta. 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem obdobju. 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 125.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za postavitev novih, rekonstrukcijo, 

sanacijo in ureditev obstoječih kontejnerskih mest in ekoloških otokov ter za pripravo projektne 

dokumentacije za izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih ekoloških otokov v prihodnjem 

letu. 
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Sredstva bodo porabljena za ureditev naslednjih ekoloških otokov (EO): 

- EO Ulica Ivana Regenta, Nova Gorica; ureditev po idejni zasnovi Tipskega ekološkega otoka, 

- EO pri parku Ledine, Nova Gorica; ureditev po idejni zasnovi Tipskega ekološkega otoka, 

- EO pri pokopališču Branik; ureditev po idejni zasnovi Tipskega ekološkega otoka, 

- EO Kidričeva ulica 29-33, Nova Gorica; ureditev po idejni zasnovi zrcalno postavljenega EO, 

-  EO pri Hermeliki, ureditev s pol podzemno zbiralnico odpadkov (pilotni primer), 

-  EO pri vstopu v Cero, Ozeljan, Ivana Regenta - utrditev podlage, 

- sanacija obstoječih: ZBC Grgar - popravilo ograje, Solkan Klanec - montaža ograje, Branik - 

montaža ograje, EO Dornberk - montaža ograje 

- Izdelava projektne dokumentacije za EO Barje in dveh EO po idejni zasnovi Tipski Ekološki 

otok 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-14-0012 - Kontejnerska mesta in ekološki otoki 

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

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

07066 Čiščenje peskolovcev 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za čiščenje peskolovcev na mestnih ulicah Nove Gorice, Solkana, Rožne 

Doline in Kromberka, kjer se nahaja 2000 peskolovov, ki jih je potrebno enkrat letno strojno čistiti, 

nekatere pa strojno prebijati, če so odtočne cevi prerasle s koreninami. Del sredstev je namenjenih 

tudi zatiranju tigrastega komarja. 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo
 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za izgradnjo nove in 

rekonstrukcijo obstoječe, dotrajane kanalizacije in čistilnih naprav.  

Predvidena projektna dokumentacije: 

- Kanalizacije Grčna 2 do 24,  

- Kanalizacija od Tolminskih puntarjev 2 do Kidričeve 21,  

- Kanalizacija Erjavčeva od 18 do 30 (poddimenzionirana kanalizacije povzroča poplavljanje ob 

večjih nalivih),  

- Ulica Pinka Tomažiča 29 (pri državni meji),  

- Kanalizacija od Kosovelove 11 do Rutarjeve 4 (poplavljanje cestišča). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0063 - Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij 
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07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem 

obratovanju 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večina sredstev je namenjenih pokrivanju stroškov tekočega delovanja čistilne naprave OŠ in 

vrtca Šempas. Ostala sredstva postavke so namenjena:   

- pokritju stroška električne energije za črpališča, ki še niso vključena v sistem javnih služb 

vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode,  

- del sredstev je namenjen pokritju stroškov vodnega povračila za vodne vire, ki služijo oskrbi 

vaških vodovodov,  

- del sredstev je namenjen pokritju drugih morebitnih stroškov iz področja vodooskbe ter odvajanja 

in čiščenja odpadne vode (npr. geodetske izmere infrastrukturnih objektov). 

Strošek delovanja ČN OŠ Šempas bo v letu 2021 nekoliko nižji od prvotnih ocen, drugih manjših 

stroškov iz področja vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v letošnjem letu ne bo. 

07084 Kanalizacija Branik 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predviden je začetek izgradnje kanalizacije v zaselku Korp v Braniku z navezavo na že zgrajeno 

kanalizacijo do čistilne naprave.  

 

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe investicije. Velik del sredstev se prenaša v 

naslednje leto, saj je prišlo do zamika postopka pridobivanja služnosti in gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0032 - Kanalizacija Korp v Braniku 

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

Ocena investicije v sklopu projektne dokumentacije. 

07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 19.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za izgradnjo novih in obnovo 

obstoječih, dotrajanih vodovodov.  

Predvidena izdelava sledeče proj. dokumentacije: 

- vodovod Grčna od 34 do 53,  

- vodovod Nova Gorica (odseki predvideni za obnovo v naslednjih proračunskih obdobjih), 

- vodovod Bate - Sveto, 

- vodovod Stara Gora – Ajševica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0083 - Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 

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

Ocena na podlagi predhodnih projektov. 
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07098 Vodovod Branik 34.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove vodovoda na območju naselja Preserje in sicer na 

odseku Preserje 18D - 14G, v dolžini cca. 300 m in obnovi krajšega odseka vodovoda v Braniku 

od št. 162 do 181. Zaradi omejenih sredstev je v letošnjem letu predvidena izvedba prve polovice 

odseka Preserje 18D-14G v dolžini cca 150m in nadaljevanje del v letu 2022, saj je za 

funkcionalnost vodovoda potrebno zgraditi celoten odsek. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0018 - Vodovod Preserje 

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

Ocena investicije na podlagi preteklih investicij. 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, prostore za 

raztros pepela, ograjo pokopališča in poslovilne objekte ter vso ostalo infrastrukturo.  Poleg 

navedenega je potrebno tudi praznično dežurstvo in plačilo ostalih stroškov (zavarovanje, voda, 

elektrika, pobiranje najemnin ipd). V okviru razpoložljivih sredstev bo nujno izvesti tudi nekaj 

večjih vzdrževalnih del na pokopaliških objektih in pokopališki infrastrukturi. 

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

Odlok o pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, pogodba o vzdrževanju pokopališča Stara 

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

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden bo posek moteče vegetacije in čiščenje območja širitve pokopališča v skladu s 

pridobljenimi soglasji. Naročena  bo dokumentacija za nadaljnje urejanje in nujno širitev 

pokopališča v Stari Gori kot nadgradnja obstoječe dokumentacije.  

 

Z 2. rebalansom se sredstva zmanjšujejo, saj se celotna izvedba del prenaša v naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0097 - Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 

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

Ocenjena vrednost na podlagi primerljivih že izvedenih objektov. 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena bo ureditev grobnih poljin na razširjenem delu pokopališča v Ravnici. Naročena bo 

idejna zasnova za rekonstrukcijo oz. gradnjo nadomestnega poslovilnega objekta na Gradišču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0098 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 

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

Ocenjena vrednost na podlagi primerljivih javnih naročil. 
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07111 Ureditev parka Rafut 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za  vzdrževalna dela v parku Rafut (košnja, obrezovanje, rezanje in 

čiščenje podrasti ipd…). Predvideli smo intenzivnost vzdrževanja parka primerljivo z letom 2020. 

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

Cene po enoti iz predhodnih javnih naročil za povprečno vzdrževanje. 

07113 Praznična okrasitev mesta 34.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pretežen del razpoložljivih sredstev je namenjen za božično-novoletno krasitev mesta z 

obstoječimi okraski za okraševanje iz preteklih let in za minimalen dokup novih okraskov v okviru 

razpoložljivih sredstev. Sredstva so namenjena tudi za dobavo nadomestnih zastav in drogov za 

zastave  ter za praznično izobešanje in hrambo zastav.  

Glavni strošek proračunske postavke predstavlja božično - novoletno okraševanje in v proračunu 

za tekoče leto 2021 predstavlja že izvedeno okrasitev v decembru 2020, ki se zaključuje v januarju 

2021. 

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

Proračunske možnosti  in cene iz predhodnih JN ter cene dejanske izvedbe Božično - Novoletne 

krasitve mesta 

07114 Splošna komunalna dejavnost 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  za  plačilo porabljene električne energije in vode za delovanje fontan, 

vodometov, pitnikov in za tiste storitve, ki niso zajete v koncesiji za urejanje in čiščenje javnih 

površin na območju mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina ter Pristava, 

in sicer predvsem: 

- interventne storitve, ki niso zajete v letnem programu koncesijskega izvajanja del; 

- podiranje in odstranjevanje nevarnih dreves na javnih površinah, ter višinsko obrezovanje suhih 

in ostalih nevarnih drevesnih vej na javnih površinah; 

- nabava materiala za obnovo komunalne opreme oz. obnova komunalne opreme;  

- čiščenje navlake iz jezerca v Borovem gozdičku z uporabo čolna, vključno s čiščenjem dotoka 

in iztoka (zagotavljanje funkcioniranja kanalizacijskega zadrževalnika). Po potrebi tudi višinsko 

obrezovanje suhih delov dreves in spravilo lesa iz jezera; 

- košnja zelenih površin na mestnih  nezazidanih stavbnih zemljiščih izven območja koncesijskega 

izvajanja del ipd. 

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

Proračunske možnosti in cene iz predhodnih JN 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo in montažo urbane opreme v mestu ter potrebne namestitve 

neprometnih usmerjevalnih tabel javnega značaja na območju MONG.  

V teku je izdelava minimalne dokumentacije za ureditev pasjega poligona ob severnem delu 

Kolodvorske ulice v Novi Gorici. Predvidoma bo poligon urejen že to leto. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje 

javnih  sanitarij 143.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževalna in večja vzdrževalna dela v garažnih hišah ter za manjše 

sanacije na objektu tržnice v Novi Gorici ter za plačilo stroškov porabljene vode in električne 

energije na navedenih objektih. 

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

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

07117 Načrtovanje novih zelenih površin 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena prednostno načrtovanju novih zelenih površin ali 

načrtom prenove obstoječih zelenih površin v Mestni občini Nova Gorica. Delno se iz postavke 

zagotavljajo sredstva za potrebe upravljanja in vzdrževanje obstoječih zelenih površin.    

V letu 2021 bo del načrtovanih sredstev namenjen sajenju nadomestnih in novih dreves. Sredstva 

so namenjena tudi pridobitvi arborističnih mnenj .  

Iz te postavke nameravamo pokriti stroške za  načrtovanje in izvedbo krožišč v mestu Nova Gorica 

in v Rožni Dolini. Predvideva se tudi naročanje projektne dokumentacije za prenovo historičnega 

parka v Ozeljanu  ter naročanje PZI za delno prenovo historičnega  parka v Solkanu. Kot vsako 

leto se bodo sredstva namenjala tudi za odstranitve gnezd pinijevih sprevodnih prelcev v 

zaključnem delu leta  ter vzdrževanje urbanih vrtov ob Policijski postaji. Iz leta 2020 se prenaša 

tudi realizacija pogodbenih del vzdrževanja urbanih vrtov. 

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

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

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in 

dograditev komunalne infrastrukture) 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za urejanje minimalne komunalne 

opreme na območju stavbnih zemljišč v Šempasu, ki je bila naročena v letu 2020 in pridobitvi 

projektne dokumentacije za ureditev obračališča v Solkanu. 

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

Ocena je izkustvena na podlagi realizacije preteklih let. 

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi 

za posamezne investicije in OPPN) 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pripravi programov opremljanja in z njimi povezanih strokovnih podlag.  

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za: 

- pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Mestne občine Nova Gorica, 
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- izvedbo supernadzora nad izvajanjem pogodbe o opremljanju, ki je bila sklenjena na podlagi 

programa opremljanja »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«, 

- izvedbo supernadzora nad izvajanjem pogodbe o opremljanju, ki je bila sklenjena na podlagi 

programa opremljanja »Soške vile v Solkanu«, 

- pripravo programa opremljanja za območje Ronket v Novi Gorici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0038 - Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2021 

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

Izkustvena ocena iz preteklega obdobja, ponudba izbranega pripravljavca odloka 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pridobitvi strokovnih podlag in študij na območjih predvidenih in 

obstoječih izvedbenih aktov. Za namene aktiviranja parcel za stanovanjsko gradnjo (Parkovšče) 

pa tudi kot strokovno podlago v postopku spremembe akta v SD2 (Loke), sta za izdelavo 

predvideni hidrološki študiji za OPPN Parkovšče in za območje predvidenega OPPN Loke. 

Poleg teh nameravamo oddati v naročilo tudi prometno študijo za južni del Solkana (območje 

Rotoinox, Železnice) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0039 - Projektna dokumentacija in študije OPPN v obdobju 2020-2021 

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

Ocena stroškov strokovnih podlag in izvajanja postopkov 

07122 Nakup zemljišč in stavb 610.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup  zemljišč za izgradnjo investicijskih objektov v javni rabi (cesta, vodovod, kanalizacija, 

stavbe), ureditev zemljiškoknjižnih zadev glede na  dejansko stanje.  Iz postavke se plačujejo tudi 

odškodnine za  služnosti in stavbne pravice, ki so potrebne kot dokazilo o pravici graditi pri 

izgradnji nekaterih investicijskih objektov, ko MONG ni lastnik zemljišč. Plačujemo stroške 

cenitev, geodetskih storitev, storitve notarjev in odvetnikov v postopkih pridobivanja oz prodaje 

zemljišč, prevajalske storitve, najemnine. V letu 2021 planiramo odkup poslovnih prostorov 

Alpine na Delpinovi ulici, objekt Mercator ter parcele ob njem v Čepovanu. 

 

S sprejetim amandmajem na seji mestnega sveta je bila postavka povečana za 405.000 eur za 

namen uveljavljanja predkupne pravice za bivši trgovski objekt Kemometal s pripadajočim 

zemljiščem zaradi izvajanja stanovanjske politike MONG. 

 

Z drugim rebalansom se sredstva usklajujejo s potrebami MONG in so podrobneje prikazani v 

načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0102 - Nakup zemljišč in stavb 

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

Cenitvena poročila 
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07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena  za občasna vzdrževalna dela  na grobiščih, spominskih parkih in 

spominskih obeležjih na območju MONG in sicer: košnja, pobiranje navlake, pospravilo cvetja in 

sveč, čiščenje ipd. 

V okviru razpoložljivih sredstev za  večja vzdrževalna dela bo izvedena  tudi obnova dela 

kamnitega ograjnega zidu ob dostopu v spominski park NOB na Trnovem in manjša sanacija 

spomenika ponesrečenim vojakom JLA v času rekonstrukcije LC Grgar- Banjšice, ki je postavljen 

ob navedeni cesti pri Grgarskih Ravnah. 

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

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

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih na 

območjih, kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na 

vodovodno omrežje (Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica). 

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

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

71/16, 30/18), proračunske možnosti in primerljivost s stroški iz preteklih let. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je obnova odsekov kanalizacije: 

-  Pod Grčno od 43 do 44 dolžine 141 m, 

-  kanalizacije na Ledinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0008 - Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-

2025 

OB084-20-0009 - Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij 

07150 Kanalizacija Rožna Dolina 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije na območju križanja s predvideno regulacijo 

potoka Liskur za kasnejšo priključitev stanovanjskih objektov Liskur 10,12,14, 16 in novogradenj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0069 - Kanalizacija Rožna Dolina 

07160 Vodovod v Novi Gorici 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je obnova vodovoda na Grčni sočasno z obnovo kanalizacije, in sicer: 
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- vodovod Pod Grčno od 43 do 44 dolžine 141 m, 

- dokončanje obnove vodovoda na Rada Simonitija,  

- obnova vodovoda na Kidričevi (ureditev nivojskega prehoda za pešce). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0007 - Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023 

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

Ocena vrednosti investicij na podlagi preteklih investicij. 

07161 Vodovod Rožna Dolina 180.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena rekonstrukciji primarnega vodovoda DN 200 po Vipavski cesti od 

mejnega prehoda do odcepa za Liskur (pri Merkurju) dolžine 840 m. Vodovod poteka pretežno v 

državni cesti, zato je potrebno v sklopu gradnje preplastiti in obnoviti zgornji ustroj celotnega 

voznega pasu ceste (pogoj DRSI). V letošnjem letu je predviden začetek gradnje, ki se bo 

zaključila v letu 2022. 

- Razpis za Odsek 2 (Vipavska cesta 46 - odcep za Liskur) vodovoda Rožna Dolina bo objavljen 

v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0011 - Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena vzpostavljanju in vzdrževanju baz podatkov in evidenc Mestne 

občine Nova Gorica. V letu 2021 bomo nadaljevali z dopolnjevanjem baze podatkov za vertikalno 

in horizontalno prometno signalizacijo, dopolnjevanje evidenc zemljišč pod kategoriziranimi 

cestami, urejanju baz podatkov in izvajanju obveznosti občine za namene množičnega 

vrednotenja. Nadaljevali bomo z  izdelavo katastra nekategoriziranih občinskih cest.  Iz postavke 

se črpajo sredstva za določitev dejanske rabe cest, pregled nad conami mirujočega prometa -  

dopolnjevanje in spreminjanje. Iz postavke se črpajo tudi sredstva za potrebe vzdrževanja 

programske opreme za pripravo podatkov za odmero NUSZ in izračun komunalnega prispevka. 

Pripravili bomo nov odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

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

Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Mestne občine Nova Gorica so še nepokrita območja obveznega opremljanja s 

komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Med največja območja 

poselitve, ki je obremenjeno nad 2.000 PE in mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z 

zagotovljenim sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode, je območje ID 1569 (Vitovlje) 

v Vipavski dolini. 

 

Ker je investicija finančno izjemno zahtevna, se vzporedno s pripravo projektne dokumentacije in 

pridobivanjem služnosti, sledi možnostim pridobitve sofinanciranja s strani sredstev Kohezijskega 

sklada EU. 
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Sredstva bodo namenjena za pridobitev služnosti in novelacijo projektne dokumentacije DGD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0012 - Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta 

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

Na podlagi izkustva  - priprava in izvedba primerljivih projektov ter pripravljene projektne 

dokumentacije. 

07192 Pločnik Dornberk - Draga 24.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v letu 2021 pokrivajo stroške pridobitve usklajene PZI dokumentacije za 

pločnik - II:faza, ob upoštevanju že izdelane dokumentacije rekonstrukcije mosta in  priprave 

investicije. Izvedba je časovno pogojena z uvrstitvijo investicije v plan DRSI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk-Draga II. faza 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi ponudbe iz preteklosti glede dodatnega projektiranja, ocena 

stroškov zemljišč na podlagi primerljivih del. 

07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba 5.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je potrebno zagotoviti sredstva za 

subvencioniranje cene omrežnine obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo190.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena predvsem nujnim obnovam in rekonstrukcijam vodovodnega sistema na 

območju občine. Natančnejši program dela bo določen tekom leta, glede na potrebe in 

razpoložljiva sredstva.  

Trenuten plan zajema naslednje investicije:  

- črpališče Lokovec - ureditev armaturne celice, montaža črpalk, ureditev el. omare s krmilnikom 

- vodohran Damber 1 - sanacija iztoka iz vodohrana 

- vodohran Lepenje - sanacija armaturne celice - regulacije 

- hidrofor Preserje - zamenjava črpalk, in obnova elektroinstalacij 

- vodohran Kromberk - armaturna celica, elektro instalacije in prenos podatkov 

- vodohran Stara Gora - Bovconov hrib; sanacija vodohrana, zamenjava hidroboksa 

- vodovod Vinka Vodopivca - zaključek investicije iz leta 2020 

- vodovod Liskur - izgradnja odcepa s križanjem vodotoka Liskur za kasnejšo priključevanje 

objektov Liskur 10,12,14,16 in novogradenj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0013 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena vrednosti na podlagi predhodnih primerljivih investicij. 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno 

energijo 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovitvenim investicijam na sistemu daljinskega ogrevanja, katerega 

najemnik je javno podjetje KENOG. Predvideno je nadaljevanje obnov toplotnih postaj v 

Cankarjevem naselju in sicer so v letu 2021 predvidene obnove toplotnih postaj za objekte na 

naslovih Ulica Gradnikove brigade 41, 49 in 51 ter Cankarjeva ulica 80. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0017 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplotno energijo 

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

Na podlagi preteklih investicij. 

07200 Avtobusna postajališča 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potrebno je zagotoviti sredstva za sanacijo in ureditev obstoječih avtobusnih postajališč mestnega 

in primestnega prometa. Zagotovljena so sredstva za ureditev oz. obnovo enega avtobusnega 

postajališča. Del sredstev je namenjen tekočemu in investicijskemu vzdrževanju avtobusnih 

postajališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0022 - Avtobusna postajališča- ob občinskih cestah 

07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacije morebitnih poškodb oz. potrebnih vzdrževanj na obstoječih 

zbirnih centrih v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0155 - Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 

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

Ocenjena vrednost po popisu del in cenami po enoti primerljivih objektov iz predhodnih JN 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in  preprečitev nadaljnjega propadanja cest bodo v 

okviru razpoložljivih sredstev izvedene nujne manjše rekonstrukcije oz. večja vzdrževalna dela na 

cestah in cestnih objektih.  

 

Sanirani bodo tudi krajši odseki občinskih javnih cest z asfaltno prevleko, to je tam, kjer so ceste 

že tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na 

kasnejšo sanacijo.  

 

V letu 2021 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela:  

zaključitev rekonstrukcije JP in priključka na državno cesto pri "žagi" na  Trnovem; 
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- asfaltacija odseka LC Sv. Gora -  Preški Vrh- Grgar 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob, 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste Preserje - Vrh,  

- ureditev pločnika ob kategorizirani cesti JP  št. 787181 v Prvačini, 

- sanacija robov asfaltne površine z robno doasfaltacijo vozišča ceste proti Reziji na Trnovem,  

- izvedba asfaltne prevleke krajšega odseka dotrajanega vozišča LC Grgarske Ravne - Banjšice 

z asfaltacijo vozišča po širitvi v nevarnih ovinkov, 

- sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC v Marcinjah na 

Banjšicah. 

 

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za 

izvedbo teh in drugih nalog. Poleg tega bodo naročene tudi parcelacije po sporazumih z lastniki 

(minimalni posegi v zasebna zemljišča). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0029 - Rekonstrukcije občinske makadamske ceste "Podžaga" na Trnovem 

OB084-20-0030 - Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 2020-2021 

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

Ocenjena vrednost  na podlagi popisov del  in izkušenj iz  primerljivih del iz preteklih let in 

proračunskih možnosti. 

07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delovanje zbirnega centra, reciklažne ploščadi in ostalih delov odlagališča v Stari 

Gori se vsakoletno izvede  investicijska vzdrževalna dela usklajena med MONG in 

koncesionarjem. 

V decembru 2020 je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba za izvedbo delne sanacije 

Reciklažne ploščadi, kar se bo izvajalo v letu 2021 - predobremenitev za 19.682,00 eur, v pregledu 

predvidenih del pa je v letu 2021 predvidena izvedba drugih investicijskih vzdrževalnih del na 

reciklažni ploščadi v višini cca. 16.800,00 eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0062 - Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 

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

Ocena stroškov izvedbe projektov, projektantska ocena. 

07229 Kanalizacija  Prvačina 11.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacijskega 

omrežja: 

- odsek kanalizacije Prvačina 1 do 10 

- odsek kanalizacije Prvačina 41 do 43 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0075 - Kanalizacija Prvačina 



 

 44 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij. 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 320.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, letnega programa in 

Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) v okviru proračunskih 

možnosti in sicer: 

- zimska služba na občinskih javnih cestah, kolesarskih stezah, peš poteh in ostalih pohodnih 

javnih površinah (predvidena sredstva za povprečno zimo); 

- redno vzdrževanje občinskih javnih cest, kolesarskih stez in ostalih pohodnih odprtih javnih 

površin; 

-  vzdrževanje prometne signalizacije na javnih cestah, kolesarskih stezah in ostalih odprtih javnih 

pohodnih površinah. 

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

Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest in letni plan izvajanja del upoštevaje 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) ter proračunske možnosti. 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 750.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 koncesijske pogodbe, letnega programa in 

Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) v okviru proračunskih 

možnosti, in sicer: 

- zimska služba; 

- redno vzdrževanje občinskih javnih cest z izjemo nekategoriziranih cest, ki jih vzdržujejo 

pristojne krajevne skupnosti, za kar imajo posebej zagotovljena sredstva; 

- vzdrževanje prometne signalizacije na kategoriziranih  javnih cestah. 

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

Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest in letni plan izvajanja del upoštevaje 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) ter proračunske možnosti. 

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 850.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 in potrjenega letnega 

programa izvajanja del. 

Aktivnosti so naslednje: 

- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah, praznjenje košev za odpadke in odvoz teh 

odpadkov,  

- pometanje in v manjšem obsegu tudi pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin, 
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- vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 

okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje dreves in korit v sušnem 

obdobju ipd.), 

- vzdrževanje fontan, pitnikov in druge komunalne opreme. 

Večja poraba od planirane je posledica neustrezno izstavljene situacije za izvedena dela v 

septembru 2020 plačane iz proračuna tega leta, prevzem dodatno urejenih površin in objektov v 

koncesijsko vzdrževanje, sečnja in spravilo  suhih parkovnih  dreves ipd... 

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

Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih površin, upoštevaje Pravilnik o urejanju in 

čiščenju javnih površin, letni program izvajanja del ter razpoložljiva sredstva. 

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna 

naselja 210.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 in potrjenega letnega programa izvajanja del. 

Izvajajo se naslednje aktivnosti: 

- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah, praznjenje košev za odpadke in odvoz teh 

odpadkov, 

- pometanje in v manjšem obsegu tudi pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin, 

- vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 

okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje dreves in korit v sušnem 

obdobju ipd.), 

- vzdrževanje druge komunalne opreme. 

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

Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih površin, upoštevaje Pravilnik o urejanju in 

čiščenju javnih površin, letni program izvajanja del  ter razpoložljiva proračunska sredstva. 

Pravilnik predvideva večjo intenzivnost vzdrževanja. 

07240 Priprava projektov 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke Priprava projektov so v letu 2021 namenjena za konkretizacijo 

projektnih idej v smeri priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog,  idejnih 

preveritev, kot podlago za umestitev investicijskih projektov v sofinanciranje s sredstvi EU 

skladov ter v nadaljevanju v sodelovanju s Službo za investicije za umestitev investicijskih 

projektov v NRP z namenom pravočasne priprave projektov za izvedbo ter za zagotovitev 

možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov in sicer iz sredstev nove finančne 

perspektive ter iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost. 

 

Z rebalansom se usklajuje sredstva in sicer se dodaja sredstva za izvedbo projekta Evropa za 

državljane - izvedba partnerskega srečanja v Sloveniji ter za delovanje Ekscentra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0002 - Priprava projektov 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ter finančni plani projektov v okviru 

odobrenih prijav za sofinanciranje oziroma podpisanih pogodb. 

07244 Vzdrževanje hidrantov 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklop javne službe oskrbe s pitno vodo sodi tudi obnova hidrantnega omrežja (zamenjava 

dotrajanih hidrantov in njihovih delov), strošek le-tega ni zajet v veljavni ceni oskrbe s pitno vodo 

in se plačuje ločeno iz proračuna občine. 

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih. 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG50.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je predvideno financiranje stroškov izločitve prižigališč javne razsvetljave iz 

trafo postaj v lasti Elektro Primorska. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za izvedbo še 

neizvedenih del na projektu celovite prenove javne razsvetljave: 

- zamenjava še nekaterih starih svetilk;  

- dobava in montaža dodatnih svetilk po krajevnih skupnostih; 

- izvedba prenove v delu Cankarjevega naselja; 

V prihodnje bo treba zagotoviti še sredstva za izvedbo meritev napetosti za celoten sistem javne 

razsvetljave ter izločitev meritvenih garnitur iz posameznih prižigališč javne razsvetljave. 

V letošnjem letu se nadaljuje izločanje prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj s katerimi 

upravlja Elektro Primorska, zamenjane so bile še nekatere stare svetilke, po krajevnih skupnostih 

je bilo nameščenih nekaj dodatnih svetilk.  

 

Z drugim rebalansom se sredstva zmanjšujejo, ker se je zamaknila prenova javne razsvetljave v 

Cankarjevem naselju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0151 - Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 

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

Ocena izdelana na podlagi že prevzetih obveznosti, izdelanih ponudb, cenikov izvajalcev in 

stroškov preteklih investicij na omrežju javne razsvetljave. 

07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo 77.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena predvsem nujnim obnovam kanalizacijskega omrežja na območju celotne 

občine, natančnejši program dela se določi tekom leta, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva. 

V letu 2021 bod sredstva delno namenjena vzdrževalnim delom na ZBDV Erjavčeva (zamenjava 

rešetke na peskolovu) in pripravi projektne dokumentacije za rešitev problematike prezračevanja 

objekta (širjenja neprijetnega vonja na Erjavčevi ulici). Delno bodo sredstva namenjena tudi za 

sanacijo kanalizacije in črpališča v Dornberku (Potok). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0077 - Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo 
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07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje 

semaforjev 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so pretežno namenjena za plačilo električne energije za delovanje semaforjev in ostale 

svetlobne prometne signalizacije na širšem območju mesta Nova Gorica, delno pa za večja 

vzdrževalna dela na semaforjih. 

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

Ocenjena vrednost na podlagi stroškov električne energije in omrežnine iz predhodnega obdobja 

in stroškov rednega vzdrževanja semaforjev v preteklem proračunskem obdobju. 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti
 22.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dograditvi oz. opremljanju obstoječih vodovodov na Trnovski in Banjški 

planoti. Predvidena je obnova vaškega vodovoda v Grgarskih Ravnah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0096 - Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij. 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pretežni del mesta, kjer javne razsvetljave še ni, so bile projektne rešitve širitve mreže že 

pripravljene. Dokumentacijo bo potrebno dopolniti in novelirati. Za izven mestne KS bo za nujno 

dograditev posameznih svetilk javne razsvetljave potrebna le minimalna dokumentacija za potrebe 

izvedbe javnega naročila.  

Omrežje bo dograjeno na prometnih površinah glede na razpoložljiva sredstva, kjer je to potrebno 

zaradi zagotavljanja prometne in splošne varnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR 

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

Ocenjena vrednost za najnujnejša dela na podlagi popisov in ceni po enoti iz predhodnih 

primerljivih naročil. 

07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora
 60.018 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobljeno je okoljevarstveno dovoljenje za zaprtje odlagalnega polja. Izvajalec GOI del je 

zaključil z izvedbo v novembru 2020, obračunano je cca. 90% izvedenih del,  v letu 2021 je bilo 

izvedeno izplačilo razlike do končne vrednosti pogodbenih del.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0027 - Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Gradbena pogodba za izvedbo sanacijskih na odlagalnem polju v Stari Gori - Izvajalec Kolektor 

CPG d.d.. 

07265 Vodovod Vitovlje 114.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je predvidena obnova vodovoda Vitovlje vas (zajetje do navezave) 

in začetek gradnje Vodohrana Vitovlje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0019 - Vodovod Vitovlje 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij in projektne dokumentacije. 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 113.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvajanje aktivnosti v okviru 

čezmejnega projekta Soča/Isonzo. Aktivnosti so v letu 2021 vezane zlasti na dokončanje izgradnje 

brvi čez Sočo, za ureditev priključevanja na dostopno pot do kajak centra ter za izdelavo projektne 

dokumentacije (izdelava zaključnega poročila o izdelavi in montaži, projektantski nadzor in 

projekt prometne ureditve brvi čez Sočo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-15-0004 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 

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

Na podlagi strokovne ocene in izkustva za primerljive aktivnosti ter na podlagi projektnih 

predlogov. 

07269 LAS - V objemu sonca 20.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014-2020 se je v letu 2015 ustanovil LAS V objemu sonca.  

 

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri 

uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR).  

 

LAS v objemu sonca je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne 

občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-

Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, 

diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. Poleg 

tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne 

dediščine in njenih elementov. 

 

V letu 2021 bo Mestna občina Nova Gorica sofinancirala delovanje LAS V objemu soncu, ki ga 

upravlja RRA Severne primorske d.o.o. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-15-0005 - LAS - V objemu sonca 

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

Ocena potrebnih sredstev je pripravljena s strani upravljavca LAS (RRA Severne primorske d.o.o.) 

in na podlagi dogovora z drugimi občinami soustanoviteljicami LASa v objemu sonca. 

07271 Kanalizacija Gradišče 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena pripravi projektne dokumentacije in služnosti za ureditev 

kanalizacijskega sistema naselja Gradišče. 

Pridobiva se služnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-15-0006 - Kanalizacija Gradišč 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov
 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za pripravo podlage (novelacije TUS in izvedbenega 

načrta) Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2021 - 2027, ki je podlaga za možnost koriščenja 

sredstev mehanizma CTN (celostnih teritorialnih naložb)  v okviru evropske kohezijske politike 

2021-2027. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-15-0012 - TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov 

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

Izkustvena ocena na podlagi primerljivih aktivnosti in projektni predlogi. 

07275 Krožišče Ajševica 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija MONG v ta objekt je časovno vezana na investicijo DRSI, zato je dinamika del odvisna 

od dinamike DRSI, ki je investitor projekta. Po sklenjenem sporazumu med MONG in DRSI za 

izvedbo krožišča Ajševica (po sporazumu je strošek MONG strošek izgradnje pločnika in 

kolesarske steze  ob krožišču in delno sofinanciranje strokovno tehničnega nadzora). 

 

DRSI še ni izvedla javnega naročila, zato v letošnjem letu ne bodo potrebna finančna sredstva iz 

naslova izvajanja del. Planirana sredstva v letu 2021 pokrivajo morebitne stroške v pripravi 

investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0001 - Krožišče Ajševica 

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

Potrebna sredstva po sporazumu  med MONG in DRSI. 
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07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 30.823 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za leto 2021 so namenjena izvedbi projektnih aktivnosti čezmejnega projekta 

in  pokrivanju stroške zapiranja investicije. V okviru projekta bodo v letu 2021 naročeni še monitor 

in strokovna dokumentacija. Projekt se podaljša do junija 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0002  VISFRIM - Interreg SLO-ITA 

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

Na podlagi projektne dokumentacije, podpisane gradbene pogodbe, podpisane pogodbe za nadzor, 

ocene ostalih stroškov. 

07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v 

zapiranju 380.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega 

dela odlagališča odpadkov in zagotavljanja predpisanih ukrepov varstva okolja. Glede na vrednost 

ponudbe za obdobje od 1.7.2020 do 30.6.2021 se ocenjuje da bo znašal letni strošek rednega 

vzdrževanja zaprtega odlagališča CERO Nova Gorica v letu 2021 380.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0011 - Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO Nova Gorica 

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

Na podlagi ocene podane s strani podjetja Komunala Nova Gorica d.d. 

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih 

naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Nova 

Gorica oz. na neopremljenih območjih znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni 

umeščena v veljavni NRP. Sredstva zadoščajo za subvencioniranje vgradnje 10 - 15 MKČN letno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 

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

Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova 

Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (Uradni list RS, št. 36/2019), izkustvena ocena 

na podlagi vlog preteklih let. 

07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja 116.217 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 se predvideva pridobitev PZI projektne dokumentacije za prenovo meteorne odvodnje 

na območju in izbor izvajalca ter zagon investicije in izvedba akcije soustvarjanj izboljšav javnih 

grajenih in zelenih površin skupaj s stanovalci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega naselja 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi študije izvedljivosti. 

07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 15.731 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za kritje stroškov strokovnega 

nadzora gradnje ter nabavo in montažo opreme v obnovljenem objekta stare osnovne šole v 

Spodnjem Lokovcu, kjer nastaja center tehniške dediščine. Oprema bo postavljena v prvi polovici 

leta 2021, medtem ko bo Projekt "KUJ.ME: Center tehniške dediščine v Lokovcu" zaključen v 

letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0020 - LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 

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

Izračun temelji na podlagi prevzetih obveznostih v preteklih letih in se nanašajo na leto 2021 ter 

na podlagi aktivnostih opredeljenih v prijavnici projekta KUJ.ME. 

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 156.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN 

Branik  in  ČN OŠ Šempas  ter izvedba investicijskega vzdrževanja na centralni čistilni napravi. 

Sredstva bodo namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za 

zagotavljanje nemotenega delovanja CČN - skladno s planom obnovitvenih investicij VIK. V 

primeru potrebe po zamenjavi opreme večjih vrednosti, ki presega vrednost proračunske postavke, 

bo potrebno tekom leta sprejeti rebalans proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022 

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

Ocena vrednosti na podlagi informativnih ponudb dobaviteljev. 

07288 Vodarna Mrzlek 144.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena obnovitvenim investicijam na vodarni Mrzlek. 

Seznam predvidenih investicij: 

- sanacija strehe objekt B;  

- nadgradnja elektro instalacij;  

- dobava še ene črpalke 150kW;  

- projektna dokumentacija IP- ureditev filtracije; 

- projektna dokumentacija sanacija vodne celice; 

- zamenjava merilca pretoka DN450; 

- obnova kabelskih polic; 

- zamenjava luči; 

- zamenjava razdelilca R-črpališča; 

- projektna dokumentacija za sanacijo črpališča. 
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Dela se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 

za vodenje investicij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 

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

Ocene investicij na podlagi informativnih ponudb in preteklih primerljivih investicij. 

07291 Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 5.947 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je bila zaključena izvedba GOI del za ureditev odvodnje zalednih vod in prometna 

ureditev okolice OŠ Šempas, pri čemer se je pokazala potreba po izvedbi nepredvidenih del - 

dobavo in montaže rampe, za kar je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba, izvedba 

pa je bila zaključena v februarju 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0028 - Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 

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

PZI dokumentacija in projektantski predračun. 

07299 Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks 181.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI), v objektu sta bili izvedeni 

obnovi sanitarij in dvigala. Celovita obnova prostorov se je izvedla v letu 2021. 

 

V letu 2020 je bila izdelana tudi dokumentacija za spremembo namembnosti in na upravni enoti 

začet postopek spremembe namembnosti objekta, ki bo po zaključenem postopku ustrezen za 

načrtovane dejavnosti. Uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti je bilo pridobljeno v letu 

2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0048 Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks 

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

Sklenjene pogodbe za izvedbo GOI del za ureditev prostorov Ekscentra ter sklenjeni pogodbi za 

nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu. 

07300 Projekt VIPava 67.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 je predvidena pridobitev revidirane DGD in PZI dokumentacije, pridobitev zemljišč 

in gradbenega dovoljenja za brv čez Vipavo v  Peklu. Izgradnja brvi se zamika v leto 2022. V 

okviru projekta MONG sodeluje pri obnovi tematske poti ob Vipavi (nosilka Občina Miren-

Kostanjevica) ter drugih projektnih aktivnosti vezanih na ohranjanje habitatov živalskih vrst v 

Vipavski dolini. 

 

Z 2. rebalansom se sredstva zmanjšujejo in prenašajo v naslednje leto zaradi problematike 

pridobivanja zemljišč. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-17-0008 - Projekt VIPava 

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

Partnerska pogodba ter projektna dokumentacija. 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice
 1.734.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt ureditve več odsekov kolesarskega omrežja na mestnem območju 

in njihove medsebojne povezave ter ureditve mobilnostnega centra, ki bo služil za informiranje in 

ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2021 je v okviru projekta "Vzpostavljanje 

povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice" predvidena izvedba treh kolesarskih odsekov, in 

sicer Južne kolesarske poti ob Kornu, Delpinove ulice ter Vojkove ulice in Ulice XXX. Divizije, 

za katere je bilo že izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del. Pričetek izvedbe del na vseh 

treh odsekih je predviden v začetku leta 2021, zaključek pa je predviden konec leta 2021. Konec 

leta 2021 je predviden tudi zaključek izdelave projektne dokumentacije (preprojektiranje) za 

ureditev kolesarskega odseka "Rejčeva ulica". Iz proračunske postavke pa se bodo v letu 2021 

sredstva porabila tudi za izvajanje programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti ter za 

sofinanciranje plače zaposlenih na projektu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-17-0009 - Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 

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

Projektna dokumentacija, vloga za neposredno potrditev projekta na Ministrstvu za infrastrukturo 

ter vloga za spremembo projekta z noveliranim investicijskim programom, ki je bila oddana na 

Ministrstvo za infrastrukturo. 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 29.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI za obnovo magistralnega voda 

DN700 iz vodarne Mrzlek na odseku od športnega centra Žogica do odcepa za Žabji kraj na Šolski 

ulici v Solkanu, dolžine 2 km. Obstoječi vodovod iz leta 1976 poteka po zasebnih vrtovih 

stanovanjskih hiš pod Kekcem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0020 - Magistralni vod DN 700 

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

Projektna ocena investicije. 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku februarja 2017 sta bila na seji Nadzornega odbora za spremljanje Programa Interreg V-

A Italija-Slovenija, soglasno odobrena dva projekta Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje EZTS GO »Isonzo-Soča« in »Salute-Zdravstvo«, katerih skupna vrednost znaša 10 

milijonov evrov. 

Znotraj projekta "Salute/Zdravstvo" je del sredstev namenjen sklopu Sociala, katerega cilj je 

vzpostavitev informacijskih pisarn na območju EZTS GO, v katerih bodo ljudje  dobili informacije 

o obstoječih socialnovarstvenih programih, in vzpostavitev čezmejnih integriranih 
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socialnovarstvenih programov. Sredstva, ki so predvidena za leto 2021, bodo namenjena zaposlitvi 

osebe, ki aktivno dela na projektu od poletja 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0001 - Čezmejno zdravstvo EZTS GO 

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

Na podlagi stroškovnika iz potrjene vloge/projekta Zdravje/Salute. 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena manjšim nujnim obnovam ali dograditvam obstoječega sistema meteorne 

odvodnje na območju celotne občine. Natančnejši program dela se določi tekom leta, glede na 

potrebe in razpoložljiva sredstva. Pogosto se sredstva namenijo tudi obnovam obstoječih 

meteornih kanalizacij, ki niso evidentirane kot javna infrastruktura in je pri izgradnji ali obnovi 

ostale infrastrukture zaznano slabo stanje le te. Predvidena je sanacija obstoječe cevi in vgradnja 

dodatnih odtočnih rešetk na Rejčevi ulici, na Ledinah in v Oseku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0021 - Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 

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

Ocena investicij na podlagi preteklih let. 

07307 Varna pot v šolo Branik 10.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za leto 2021 pokrivajo stroške pridobivanja zemljišč za  II. fazo objekta "Varna 

pot v šolo - Branik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0024 - Varna pot v šolo Branik II. in III.faza 

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

Projektantska ocena izvedbe, ocena stroškov za zemljišča in nadzor. 

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe 

ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 

MONG 139.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je potrebno zagotoviti sredstva za 

subvencioniranje cene omrežnine obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

07316 Urejanje severnega dela Solkana 23.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 je predviden zaključek postopka ureditev mej in parcelacije ter skladno s procesom 

projekta URBACT III tudi možnost realizacije manjše ureditve (postavitev urbane opreme) na 

območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0039 - Urejanje severnega dela Solkana 



 

 55 

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

Ocena je izkustvena na podlagi realizacije preteklih let. 

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

Aglomeracija Kromberk 72.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna občina Nova Gorica v pripravo dogovora 

v začetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče 

– Mestna občina Nova Gorica. V okviru investicijskega projekta je bila načrtovana izgradnja 

odvodnika (3 etape I. faze - fizično odsek od Rejčeve ulice do Livarne, z načrtovanim 

priključevanjem na obstoječi železniški odvodnik) ter prenova Prvomajske lokalne ceste.  

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru teritorialnega dialoga podalo soglasje skladnosti 

projekta glede na kriterije za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike s pogojem, da 

se v investicijski projekt umesti še izgradnjo manjkajočih odsekov v aglomeraciji 1515 Kromberk 

z namenom doseganja 98% pokritosti PE območja obveznega opremljanja. 

 

Projekt je bil po postopku potrjevanja umeščen v 19.6.2018 podpisan Dopolnitev št.  1 k Dogovoru 

za razvoj Goriške regije. Glede na dodatna odprta vprašanja v povezavi s pogoji za koriščenje 

sredstev EU (pridobitev uporabnega dovoljenja v primeru fazne gradnje odvodnika), je sprejeta 

odločitev, da se v dogovor umeščen projekt spremeni oziroma prekine ter se v postopku ponovnega 

odprtja dogovora pripravi nov projekt (I. in II. faza), ki vključuje izgradnjo manjkajočih odsekov 

kanalizacijskega omrežja - I. faza ter izgradnja odvodnika, kot II. fazo, ki ni predmet v okviru 

vloge za neposredno potrditev. 

 

Predmet projekta  - I. faza v okviru dogovora za razvoj regij obsega: 

Izvedba 13 odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj aglomeracije 1515 

Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v Kromberku, Med Trtami 

v Kromberku, Ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica 

v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, 

Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu, Liskur v Rožni Dolini in  Pristava - Rafut. 

 

Stanje projekta (julij 2021): 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 8 odsekov, za ostalih 5 odsekov je gradbeno dovoljenje v 

pridobivanju. Izdelana je PZI dokumentacija.  

Projekt "Odvajanje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk",  iz katerega se 

črpajo sredstva za investicijo se zaključi leta 2023.  

V letu 2021 je predviden začetek gradnje kanalizacije Med Trtami, kanalizacije na Erjavčevi v 

Novi Gorici, kanalizacije na ulici Toma Brejca, kanalizacije na Vojkovi ulici in Kanalizacije 

Klanec v Solkanu. 

 

Stanje projekta (avgust 2021): 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje (GD) za 12 odsekov, v avgustu je bila dana dodatna vloga za 

GD za objekt "Izgradnja kanalizacije pri mejnem prehodu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici - 

podaljšanje kanala FK2". Izdelana je PZI dokumentacija. 

Z Direktoratom za vodenje investiciji Sektor za kohezijo (MOP) se usklajuje upravičenost stroškov 

do sofinanciranja določenih fekalnih kanalov, vodovodov in meteorne kanalizacije. Verjetno bodo 

vodovodna omrežja kot tudi meteorna kanalizacija neupravičen strošek. 

 

V skladu s stanjem projekta je usklajena vrednost po postavkah v 2. rebalansu proračuna 2021. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0044 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija Kromberk 

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

Ocena vrednosti manjkajočega kanalizacijskega omrežja na podlagi projektne dokumentacije za 

določene odseke. 

07318 Mestna kartica 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Mestno občino Novo mesto, pristopila k projektu 

vzpostavitve mestne kartice. Namen projekta je, da se mestna kartica in z njo povezana aplikacija 

uporablja za identifikacijo oz. plačilo storitev, ki jih nudi občina oz. njeni zavodi.  

Sistem je v tehničnem delu pripravljen na zagon in sicer v prvi fazi kot sredstvo za plačevanje 

parkirnine, pred samim zagonom je potrebno je uskladiti še nekatere pravne podlage in pridobiti 

soglasje Banke Slovenije, predvidena realizacija v letošnjem letu bo nekoliko manjša od prvotno 

predvidene. 

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

Groba ocenjena vrednost glede na ocenjeni letni strošek in potek projekta. 

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 44.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu CULPEER4CHANGE (2019-2022), ki je 

sofinanciran v okviru programa EUROPEAID (DEAR). Skupaj s 17 partnerji, ki predstavljajo 

nevladne organizacije s področja globalnega učenja ter občinami iz Slovenije, Nemčije, Danske, 

Bolgarije, Italije, Avstrije, Poljske, Bolivije in Tanzanije, bo z inovativnimi pristopi ozaveščala 

mlade o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic 

ter migracij. V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena primarno za plače 

zaposlenih na projektu ter za stroške službenih potovanj (Poljska - Wroclaw, Italija - Varese, 

Nemčija - Koln) in dnevnic zaradi udeležbe na partnerskih srečanjih in konferencah. Vse je 

odvisno od epidemiološke situacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0045 - CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 

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

Na podlagi stroškovnika iz vloge projektnega partnerstva za pridobitev sofinanciranja iz programa 

Europeaid. 

07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi meteorne odvodnje na različnih lokacijah na območju celotne 

občine. Proračunska postavka je predvidena za urejanje posameznih odsekov meteorne 

kanalizacije, ki so bodisi poddimenzionirani, dotrajani ali neustrezni. V letu 2021 je predvidena 

priprava projektne dokumentacije za ureditev odvodnje v Braniku, Saksidu, Prvačini in Šempasu.  

V letu 2021 je predvidena tudi izvedba ureditev odvodnje v Braniku in na Vardi. 

 

- Zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na obmejnem območju Nove Gorice 

(Erjavčeva ulica) 
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Namen projekta   je   zagotoviti   ustrezno   odvajanje   meteornih   in zalednih   voda   na 

posameznih območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana.  

 

V začetku leta 2021 je s strani Občine Gorica (It) prišla pobuda za sodelovanje pri projektu za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na obmejnem območju Nove Gorice 

(Erjavčeva ulica). Na italijanski strani so jeseni 2020 pričeli z vrtanjem razbremenilnega cevovoda 

DN 2000 mm pod mestom Gorica, ki bi se zaključil z vtočnim objektom  tik ob mejnem prehodu 

na Erjavčevi ulici. Občina Gorica je pripravljena cevovod podaljšati še za 180 m na slovensko 

stran do vodotoka Koren na način, da se vtočni objekt ob meji ukine in nadomesti z vtočnim 

objektom ob brežini vodotoka Koren v bližini Društva upokojencev. Glede na izjemno priložnost 

za izboljšanje poplavne varnosti obravnavanega območja Nove Gorice je MONG v sodelovanjem 

z MOP in DRSV takoj pristopila k pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja za podaljšanje cevovoda po tehnologiji podvrtavanja in izgradnjo vtočnega objekta ob 

Kornu. S tem namenom je bil plan predvidenih investicij za leto 2021 spremenjen. Izdelana je bila 

projektna dokumentacija IZP, DGD in PZI, naročene so bile geološke raziskave terena ob 

železniški progi in na mestu vtočnega objekta. Pridobljena so bila vsa potrebna mnenja, služnosti 

in soglasja lastnikov sosednjih parcel ter oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. 

Fazo - izgradnja cevovoda na MOP (objekt državnega pomena). Skladno z dogovorom je DRSV 

pripravila investicijsko dokumentacijo DIIP in bo zagotovila sredstva za izvedbo vtočnega objekta 

- 2. Faza projekta.  Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je začela izvedba 1. faze z izgradnjo 

izstopne gradbene jame globine 6m za izvleko vrtalne garniture italijanskega izvajalca vrtanja 

(mikrotuneling), za kar je bila sklenjena pogodba z izbranim slovenskim izvajalcem in nadzorom.  

  

Kazalnik projekta, to je  4 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov 

meteorne kanalizacije v letu 2021, bo delno izpolnjen, saj gre za izgradnjo omenjenega odseka, ki 

je večjih dimenzij s tehnologijo mikrotunelinga dolžine 180 m. S tem cevovodom bomo 

zagotavljali poplavno varnost širšega območja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 

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

Projektna ocena investicije. 

07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku655.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva porabljena za novogradnjo povezovalne kolesarske poti v Solkanskem 

športnem parku, v skupni dolžini 567 m in povprečne širine 2,70 m. Predvideva se ureditev enotno 

oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo 

Solkan-Plave in predvidenim mostom (brvjo) čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko 

pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. Novogradnja povezovalne 

kolesarske poti se je pričela v septembru 2020 in bo zaključena v prvi polovici leta 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0010 - Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 

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

Izračun temelji na podlagi izdelane projektne in investicijske dokumentacije ter podpisanih 

pogodb in izdanih naročilnic. 
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07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedbena projektna dokumentacija za odsek tematske poti ob Vipavi (območje Pekla)  je izdelana 

- aktivnost vodi Občina Miren-Kostanjevica. Na tej poti pa je, v skladu s soglasjem Direkcije RS 

za vode,  potrebno urediti propuste, ki se ne financirajo iz projekta ampak iz lastnih virov MONG. 

Planirana sredstva pokrivajo stroške projektne dokumentacije PZI treh propustov P023, P024 in 

P025 ter izvedbo in nadzor  nad izvajanjem vseh treh propustov.  V skladu z navedenim se 

usklajujejo sredstva z 2. rebalansom proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi 

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

Ocena stroškov 

07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 268.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki bodo v letu 2021 porabljena za nadaljevanju urejanja Kidričeve 

ulice na lokaciji med Bevkovim trgom in Mestno hišo ter Centrom trajnostne mobilnosti (CTM) 

oziroma Turistično informacijskih centrom (TIC) do vključno območja križišča proti parkirišču 

pred Mestno hišo. Dela so se pričela v letu 2020 in bodo predvidoma zaključena do konca meseca 

marca 2021. S tem se bo izvedlo novo prometno ureditev s poudarkom na varnem prečkanju 

pešcev in kolesarjev, kot tudi funkcionalno oviranih oseb, slepih in slabovidnih. Uredilo se bo tudi 

zunanjosti CTM oziroma TIC ter na urejeno novo območje postavilo postaje za čezmejno izposojo 

koles. Umestitev TIC-a in Centra trajnostne mobilnosti ob eno osrednjih ulic v mestu zdaj 

nadgrajujemo z urejanjem okolice centra in prometnim posegom na ulici, kjer s cestišča umikamo 

avtomobile, obenem pa prebivalcem in obiskovalcem nudimo nadomestno možnost – izposojo 

koles. 

Izvedena prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike nevarnega 

prehajanja pešcev in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0024 - Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 

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

Izračun temelji na projektantskih predračunih izdelanih v okviru projektne dokumentacije ter že 

sklenjenih pogodbah in izdanih naročilnicah. 

07332 Vodovod Prvačina 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi obstoječega vodovoda v naselju Prvačina.  

Predviden odsek: 

- Vodovod Prvačina od h. št. 113 do 120A dolžine 195 m (vodovod je iz leta 1968 in poteka po 

zasebnih vrtovih);  

Investicija se bo začela v 2021 in zaključila v letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena investicij na podlagi preteklih investicij. 

07333 Vodovod Šempas - Ozeljan 45.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za obnovo in dograditev  vodovoda na območju naselij Šempas in Ozeljan. 

Sredstva bodo v letu 2021 porabljena za izgradnjo vodovoda od meje z občino Renče - Vogrsko 

do objektov hiš. št. Šempas 160D. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij. 

07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur
 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra 

2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki sodijo v okvir OPPN Liskur in 

so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira politiko SSRS in njegov 

namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na ta način rešuje 

stanovanjska problematika.      

 

Stanovanjski sklad RS ima sprejet terminski plan za izvajanje investicije na območju OPPN 

Liskur, po katerem je bila predvidena naslednja dinamika aktivnosti: 

2020: izvedene naslednje aktivnosti: Sprejet sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o 

podrobnem prostorskem občinskem načrtu Rožna Dolina III (v nadaljevanju: OPPN) in s tem tudi 

potrditev Izhodišč. V pripravi je naročilo za izdelavo OPPN, za plačilo katerega se bo sredstva 

črpalo v letu 2021.  

 

Poleg tega je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Stara Gora 

od križišča z Vipavsko cesto vzdolž območja OPPN do drugega mostu čez vodotok Liskur. SSRS 

je naročil in pridobil preizkus zazidljivosti. 

2021; Sodelovanje pri spremembi/dopolnitvi OPPN za območje Liskur z namenom, da se 

optimizira izraba prostora za namen gradnje javnih najemnih stanovanj in omogoči ekonomsko 

upravičeno gradnjo. Nosilec aktivnosti sprememb in dopolnitev (in nanje vezanih postopkov, 

dokumentov, preverb) je MONG. SSRS bo pridobil druge morebitne strokovne podlage, ki bi jih 

lahko zahtevali nosilci urejanja prostora tekom priprave OPPN. 

 

2022-2023; Gradnja naselja, od 2021 do 2022 je treba zagotoviti komunalno opremljenost 

območja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0034 - Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur 

07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 19.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt vzpostavitve kolesarske povezave med naseljem Ozeljan (primestno 

naselje) z mestnim območjem - naseljem Kromberk, in sicer ob državni cesti od križišča Tri hiše 

do križišča na Ajševici. Kolesarska povezava bo v prvem delu potekala po obstoječi prometni 
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površini lokalne ceste, na drugi, zahodni strani se bo po navezavi na načrtovano novozgrajeno 

krožišče Ajševica, ponovno navezala na obstoječo prometno površino lokalne ceste v smeri Loke 

ter do naselja Kromberk. 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki namenjena za plačilo projektne dokumentacije, 

stroške pridobivanja potrebnih zemljišč 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0041 - Gradnja kolesarske povezave Ozeljan - Kromberk 

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

Izračun temelji na izdelani projektni in investicijski dokumentaciji. 

07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku
 28.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP  - oktober 2019. 

Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne 

dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. 

Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih 

protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj 

pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, 

takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok. 

Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne 

prsti ter odlaganja prodnega materiala. 

 

Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom ''Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in 

Draga pri Dornberku'', idejne rešitve, št. dok.: S-872/16-3, Hydrotech d.o.o. november 2016, v 

kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice 

škodljivega delovanje voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za 

vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred 

visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda 

v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje razlivnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti. 

Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti 

ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi 

dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih 

zdrsih pobočij.  

V letu 2021 bomo iz te postavke pokrili stroške postopka pridobivanja zemljišč, parcelacije in 

potrebne dopolnitve strokovnih podlag in projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0042 - Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku 

07346 Regulacija potoka Liskur 93.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo regulacije vodotoka 

Liskur in rekonstrukcije ceste LK 286431 Bolnica Stara Gora na območju OPPN Rožna Dolina 

III. 

 

Z 2. rebalansom se usklajuje dinamika investicije. Predviden začetek gradnje se zamika v 

naslednje leto. V teku je preprojektiranje  projekta zaradi zahtev DRSV. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur 

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

Projektna ocena investicije. 

07349 LAS "Supanje po Vipavi" 2.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo športnih dogodkov pod nazivom »Skupaj supamo po Vipavi od 

Dornberka do Renč« s ciljem spodbujanja, razvijanja in zagotavljanja mladim kakovostnega 

preživljanja prostega časa ob reki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0036 - LAS "Supanje po Vipavi" 

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

Projektna dokumentacija in vloga za sofinanciranje projekta. 

07350 Operativni stroški priprave projektov 137.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena izdelavi strokovnih podlag in investicijske dokumentacije za projekte in 

investicije: 

- Obnova in energetska sanacija OŠ Frana Erjavca po fazah - izdelava projektne dokumentacije 

IZP, DGD in PZI - ocenjena vrednost 45.000 EUR 

- Dozidava atrijev  in rekonstrukcija telovadnice OŠ Kozara - izdelava projektne dokumentacije 

IZP in PZI - ocenjena vrednost 28.000 EUR 

- Dozidava enote Centralnega vrtca (prostori za dodatne igralnice in prostori za upravo) ter 

adaptacija enote Centralnega vrtca in enote Mojca - izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD 

in PZI - ocenjena vrednost 48.000 EUR 

- Ureditev igrišča ob OŠ Branik - izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI - 15.000 EUR 

- Kolesarska steza na Ulici Tolminskih puntarjev - izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI - 

15.000 EUR 

- ostale strokovne podlage in projektne dokumentacije: 149.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0041 - Operativni stroški priprave projektov 2021-2024 

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

Izračun vrednosti temelji na izkustveni oceni, glede na izkušnje iz preteklih projektov/investicij. 

07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP 111.005 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta je v letu 2021 predvidena izdelava projektne dokumentacije - PZI, skupaj z 

geodetskimi posnetki za obnovo oz. izgradnjo posameznih avtobusnih postajališč mestnega 

prometa. 

Strošek izdelave navedene dokumentacije je bil nižji od prvotno predvidena, v letošnjem letu je 

predvideno še naročilo oblikovanja samih avtobusnih nadstrešnic. Na podlagi tega se sredstva na 

postavki z drugim rebalansom ustrezno zmanjšajo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0047 - Ukrep trajnostne mobilnosti JPP 

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

Izkustvena ocena 

07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti 125.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj projekta je ureditev cestne povezave Sveta gora - Grgar, ki obsega izdelavo vse 

potrebne projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo 

del. Projekt se bo glede na različno stanje same trase ceste izvajal več let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0047 Cestna povezava Sveta gora - Grgar 

08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne 

spremembe 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke predvidevamo pokritje stroškov monitoringa tigrastih komarjev v smislu 

spremljanja učinkovitosti tretiranja s sredstvom Aquatain. 

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

Vrednost postavke je določena na podlagi ocenjenih vrednosti za izdelavo podobnih strokovnih 

podlag in izdelane projektne naloge. 

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalnih in obveščevalne akcije  Evropski teden 

mobilnosti (ETM). Namen osveščevalne akcije ETM je  zmanjšati promet v mestu, povečati 

uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik mobilnosti  s sodelovanjem zainteresiranih 

partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi). 

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

Vrednost postavke je določena na podlagi dosedanjega  večletnega izvajanja tovrstnih aktivnosti 

in glede na ocenjene vrednosti podobnih nalog. 

08005 Ekološka merilna postaja 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG v okviru te postavke vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov iz 

avtomatske postaje državne merilne mreže v Novi Gorici  na spletni strani MONG,  ki jo redno 

tudi tehnološko dopolnjujemo. Spletno aplikacijo vzdržuje zunanji izvajalec, ki tudi skrbi za 

prenos podatkov in delovanje aplikacije na njegovem strežniku. Poleg tega pa na postavki moramo 

še predvideti stroške za pokritje polletnega vzdrževanja za leto 2020. 

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

Vrednost postavke je določena s pogodbo o vzdrževanju spletne aplikacije in na podlagi ocene o 

potrebnih novih dopolnitvah. 
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08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 19.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke bomo tudi v naslednjem letu  izvedli monitoring površinskih voda v MONG  

skladno z vsakoletno pogodbo na naslednjih vodotokih: Branica, Lijak, Globočnik, Vogršček na 

jezu in v rekreacijskem delu, Vrtojbica in Koren. Poleg tega pa še prenašamo stroške 

predobremenitve za monitoring površinskih voda iz leta 2020 in trimesečne meritve prašnih 

usedlin v letu 2020 v Solkanu. Naloge so bile delno realizirane v lanskem letu in bodo zaključene 

v letu 2021. 

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

Vrednost postavke je določena na podlagi ocene o vsakoletnem obsegu potrebnih del vrednosti že 

izvedenih pogodb. 

08008 Strateški prostorski akti 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se zagotavlja sredstva za  pripravo in spremembe prostorskega akta 

občine in pripravo z njim povezanih strokovnih podlag. Obenem se iz postavke zagotavlja sredstva 

za strateške dokumente, ki pomembno vplivajo na prostorski razvoj občine.    

Sredstva na postavki za leto 2021 so delno namenjena za nadaljevanje z delom na podlagi že 

prevzetih obveznosti. V letu 2021 nameravamo zaključiti postopek sprememb in dopolnitev OPN 

imenovan SD7 ter naročiti strokovne podlage  kot podlago za začetek in izpeljavo obširnega 

postopka sprememb in dopolnitev OPN, imenovanim SD2. To sta predvsem poročilo o 

prostorskem razvoju občine in Strokovna podlaga za poselitev. Poleg teh je v sklopu te postavke 

predvidena tudi priprava Odloka o parcelaciji. 

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

Vrednost postavke je izračunana na podlagi izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih 

tovrstnih del 

08009 Izvedbeni prostorski akti 98.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja pripravo in vodenje postopkov priprave in sprememb Občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov, ki pomenijo pravno podlago za urejanje posameznega ureditvenega 

območja.   

V pripravi nadaljevanja postopka je OPPN Ronket, projekt Borštnikovo (v obliki OPPN 

samostojen ali kot del vključen v SD7, sredstva definirana po prejeti ponudbi) ter po okvirni oceni 

3 lokacijske preveritve.  

Del sredstev je namenjenih tudi za predvideno spremembo OPPN Železniška jug. Iz te postavke 

se bo pokrivalo tudi naročilo svetovalnih ur oz. obrazložitev za namene razlag prostorskega akta. 

Iz leta 2020 se prenesejo sredstva za naročeno izdelavo kataloga urbane opreme ter lokacijske 

preveritve centra za odvisnike na območju OPPN Gasilski dom. 

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

Vrednost postavke je izračunana na podlagi obveznosti po sklenjenih pogodbah ter na podlagi 

izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih tovrstnih del 
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08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 34.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo zaključnih aktivnosti v 

okviru vzpostavitve sistema izposoje koles (t.j. za izvedbo dela gradbeno-obrtniških del za ureditev 

lokacij sistema izposoje koles, vzpostavitev programske opreme, strokovnega nadzora gradnje, 

vzdrževanja.) Prvotni plan, ki je predvideval zagon sistema še v letu 2020, se je nekoliko zamaknil 

zaradi slabe epidemiološke situacije, ki otežuje rabo sistema uporabnikom. Dejanski zagon se 

izvede maja 2021. Sledi trimesečno poskusno obratovanje do avgusta 2021. Preostala sredstva v 

proračunu so namenjena izvedbi vzdrževanja skladno s pogodbo o vzdrževanju za 36 mesecev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0037 - Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 

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

Ocena vrednosti projekta je podana na podlagi izdelane projektne in investicijske dokumentacije 

ter že pridobljeni ponudb in podpisanih pogodb oziroma izdanih naročilnic. 

08023 Vzhodna vpadnica 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt umestitve nove prometnice na mestnem območju, ki bo služila 

razbremenitvi Kromberške ceste, ter študiji izvedljivosti novega prometnega priključka Vogrsko-

Ajševica. Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije 

skladno z izkazanimi potrebami pri vodenju investicije, ter sredstva za nakup zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0025 - Vzhodna vpadnica 

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

Izračun temelji na podlagi strokovne ocene. 

08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO 28.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki namenjena pripravi projektne dokumentacije 

za izvedbo širitve sistema izposoje koles. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0046 - Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in 

prvenstev 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji otroških, kulturnih in zabavnih prireditev, katerih organizator 

in soorganizator je Mestna občina Nova Gorica. Osrednje večje prireditvi v letošnjem letu so 

zimske prireditve v lanskem decembru ter soorganizacija poletnega dogajanja v centru mesta v 

sodelovanju z drugimi institucijami, nevladnimi organizacijami ter drugimi soorganizatorji . Letos 

bosta iz proračunske postavke 09002 sofinancirana tudi  kraljevska etapa Kolesarske dirke po 

Sloveniji  ter izvedba soorganizacije čezmejne etape Gira d'Italia. 

Financirajo se stroški infrastrukture, varovanja, zavarovanj, plačila avtorskih pravic združenjema 

SAZAS in IPF, honorarji nastopajočih ter vsi ostali stroški potrebni za pridobitev dovoljenj in 
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izvedbo prireditev. S sredstvi se financira tudi organizacijo in izvedbo eno-gastronomskih 

dogodkov, s katerimi podpiramo domače ponudnike hrane, pijače in lokalnih izdelkov. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let z upoštevanjem predvidenih zmanjšanih 

prihodkov iz naslova koncesijske dajatve. Realizacija postavke bo odvisna od epidemioloških 

razmer in možnosti izvedbe posameznih dogodkov. 

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že več let sodeluje v državnem programu Javna dela, ki ga izvaja 

Zavod RS za zaposlovanje. S tem programom se zagotavlja težje zaposljivim brezposelnim 

osebam vseh izobrazbenih stopenj, zaposlitev za dobo enega, oziroma največ dveh let. Število 

zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država, le-ta pa se že nekaj 

let zmanjšujejo, posledično je v te programe vključenih manj dolgotrajno brezposelnih oseb kot 

pretekla leta. Za leto 2021 se namenja enaka višina sredstev kot v letu 2020, namen pa je, da se 

sofinancira predvsem tiste programe javnih del, ki so namenjeni širšemu krogu uporabnikov, 

oziroma imajo širšo družbeno korist. Mestna občina Nova Gorica je v ta namen sprejela tudi Odlok 

o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, ki 

podrobneje določa postopek oz. način izbora programov javnih del. Poraba sredstev je odvisna od 

višine deleža sredstev za plače, ki ga zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje, od izobrazbene stopnje 

delavca ter od tega, kdaj se vključi v program javnih del in koliko je prisoten na delu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na Javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za Program javnih del za leto 

2021, ki bo objavljeno predvidoma konec leta 2020. 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 

kmetijstva 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena na javnem razpisu za dodeljevanje državnih pomoči po "Odloku o 

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za 

programsko obdobje 2015-2020", ki sta mu pristojni ministrstvi podaljšali rok veljavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0012 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje, razvoj kmetijstva 

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

Preverjanje upravičencev in skladnosti prijavljenih investicij z razpisnimi pogoji, ocena prispelih 

vlog in določitev višine pomoči za posameznega prijavitelja. 

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih 

objektih in napravah na melioracijskih območjih za zemljišča v lasti ali zakupu MONG,  plačilu 

cenilcev in izvedencev, vzdrževanju zbirke vrtnic na Kostanjevici, vzdrževanju poljskih poti in 

melioracijskih jarkov v lasti MONG in drugih obveznosti iz lastništva, vzdrževanju spletnih 

domen iz zaključenih projektov ter financiranju priprave in izvedbe manjših projektov s področja 

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

Obveznosti iz prejetih odločb, ocena vrednosti prijavljenih projektov, obveznosti iz lastništva,... 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena na javnem razpisu 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. 

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

Izkustvena in prijavljena ocena vrednosti prijavljenih programov društev iz preteklih let ob 

upoštevanju razpoložljivih sredstev. 

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena izvedbi agromelioracij in komasacij na nedokončanih komasacijah 

kompleksov Logi, Mandrija, Komuni in Kamnovec. Objava javnega razpisa za pridobitev 

financiranja je bila že večkrat najavljena, a same objave v letu 2020 še ni bilo.  

 

Z 2 . rebalansom se sredstva zmanjšujejo in se preostanek prenaša v naslednje leto, saj se v 

letošnjem letu ne pričakuje planirane porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0015 - Izvajanje komasacijskih postopkov 

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

Gre za obveznost iz javnega razpisa in pogodbe, s katero smo pridobili sredstva za izvedbo 

investicije v višini 1.500 EUR. Preostali del sredstev pa je namenjen prijavi na razpis in delni 

izvedbi ureditve nedokončanih komasacij. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 42.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih 

živali, najdenih na svojem območju. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali 

po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona. 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih in upoštevanje določil koncesijske pogodbe. 

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva 

za delovanje 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju delovanja Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške, na podlagi letne pogodbe z občinami soustanoviteljicami. Izračun je narejen 

v skladu s kadrovskim načrtom ter dejansko zasedenostjo delovnih mest na javnem skladu in 

upošteva vse trenutno znane in potrjene zakonske spremembe na področju plačne politike. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predviden delež sredstev MONG za delovanje Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 

Goriške temelji na izračunih potrebnih sredstev za plače v skladu s sprejetimi zakonskimi izhodišči 

in zaposlitveno strukturo ter materialne stroške zaposlenih in druge stroške, ki so nujni za 

delovanje. 

09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena realizaciji nalog s področja promocije inovativnega podjetništva. Projekti, 

ki jih izvaja Primorski tehnološki park in jih financira Mestna občina Nova Gorica se delijo na:  

" projekte v okviru programa celovite poslovne podpore za uspešno ustanovitev in zagon start up 

podjetij,  

" projekti v okviru programa za podporo start - up podjetjem pri njihovem razvoju, rasti in prodoru 

na trg. 

Primorski tehnološki park letno pripravi tudi nagradni natečaj z namenom zbiranja tehnoloških 

idej med učenci in dijaki.(POPRI) 

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

Program dela Primorskega tehnološkega parka za tekoče leto potrjen na skupščini družbenikov 

PTP. 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 25.278 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regionalni razvoj je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) 

v pristojnosti države in lokalnih skupnosti. Regionalna razvojna politika se v partnerskem 

sodelovanju vseh lokalnih skupnosti načrtuje in izvaja na nivoju razvojne regije.  

Razvojne naloge na regionalnem nivoju, ki so v javnem interesu, na podlagi pooblastila opravlja 

Regionalna razvojna agencija v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami v regiji, ki so 

pogodbeno povezane v Mrežno regionalno razvojno agencijo. V letu 2021 bo MONG skladno z 

razdelilnikom, ki ga potrjuje Svet regije sofinancirala izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki 

zajemajo informiranje, sodelovanje pri pripravi in izvajanju Dogovora za razvoj regije (DOR), 

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. 

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

Ocena glede na pripravljen razdelilnik o sofinanciranju izvajanja splošnih regionalnih razvojnih 

nalog, ki ga potrdi Svet regije. 

09030 Sabotin - Park miru 12.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena vzdrževanju Parka miru na Sabotinu, kar 

obsega urejanje okolice (košnja, sečnja, praznjenje smetnjakov, popravila poškodovanega ali 

dotrajanega inventarja ) ter vzdrževanje jarkov in kavern. Manjši del sredstev je namenjen tudi 

morebitnim večjim popravilom in širitvi vsebin v okviru Parka miru na Sabotinu. 

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

Ocena je narejena na podlagi del opravljenih v prejšnjih letih. 
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09033 Ureditev turistične infrastrukture 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za pripravo in realizacijo urejanja turistične infrastrukture manjšega obseg. 

Zlasti za pripravo projektne dokumentacije za urejanje turističnih lokacij ter manjših projektov in 

investicij za izboljšanje turistične infrastrukture. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnosti v 

okviru Mreže postajališč za avtodome v Sloveniji, uredili bomo tematsko pot miru na Škabrijelu, 

izvedli letni servis za 12 električnih koles ter druge aktivnosti za izboljšanje turistične 

infrastrukture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0143 - Ureditev turistične infrastrukture 

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

Na podlagi izkustva izvedbe primerljivih investicij oziroma projektov. 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v 

Mestni občini Nova Gorica se objavi javni razpis, na podlagi katerega se društvom, ki se prijavijo 

in so do sredstev razpisa upravičena, proračunska sredstva razdeli na podlagi meril za vrednotenje 

in izbor programov in projektov turističnih društev v MONG. Odobrena sredstva se društvom 

izplačuje na podlagi poročila ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so  

jim bila sredstva dodeljena in dokazila o namenski porabi sredstev. 

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih ob upoštevanju proračunskih možnosti financiranja. 

09047 Gospodarjenje z gozdovi 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je lastnica preko 700 ha gozdov. V skladu z določili Zakona o 

gozdovih moramo z gozdovi v naši lasti ustrezno gospodariti. Sredstva so namenjena izvedbam 

sanitarnih, gojitvenih in intervencijskih del po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije in 

vzdrževanju in gradnji potrebnih novih gozdnih prometnic v gozdovih v lasti Mestne občine Nova 

Gorica. 

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

Izkustvena ocena na podlagi stroškov iz preteklih let in dogovora z Zavodom za gozdove o 

potrebnih gojitvenih delih ter vzdrževanju in gradnji gozdnih prometnic in protipožarnih presek. 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 51.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se namenjajo pripravi in izvajanju (sofinanciranju), regionalnih in 

mednarodnih projektov, ki so predhodno usklajeni in skladni z interesi in potrebami Mestne občine 

Nova Gorica oziroma med več partnerskimi občinami  ter pripravi kompleksnejše projektne 

dokumentacije za namen prijave na razpis. V letu 2021 je predvideno umeščanje v projektna 

partnerstva trans nacionalnih, mednarodnih in drugih programih EU (Območje Alp, Srednja 

Evropa, Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program (ADRION),  (INTERACT III, 

INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON 2020,  Horizon 2020, Mladi /YOUTH, COSME, 

ERASMUS +, LIFE, RIGHT,  CITIZENSHIP, HEALTF for GROWTH, CREATIVE EUROPE, 

Democracy and human rights itd.) ter partnerstva čezmejnih programih (Slovenija/Italija, 
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Slovenija/Avstrija) z namenom pridobivanja sredstev s programov EU za sofinanciranje vsebin, 

ki so pomemben za delovanje MONG. 

Poleg navedenega je v okviru proračunske postavke predvideno sofinanciranje projektnih 

aktivnosti, ki so v interesu Mestne občine Nova Gorica v okviru EU projektov, ki jih izvaja 

Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. in sicer s področja načrtovanja turizma in  

razvoja turističnih produktov. 

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

Ocena na podlagi preteklih izkušenj in izraženih predlogov ob upoštevanju proračunskih možnosti 

zagotavljanja sredstev ter podatkov iz vlog za sofinanciranje EU projektov na EU programih. 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 10.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je v skladu z zakonodajo prenesenih iz preteklega leta. Razlika bo predvidoma 

pridobljena iz koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2020, kar nam bo pristojno 

ministrstvo nakazalo konec junija. Polovico v letu 2020 prejetih sredstev vrnemo lovskim 

družinam za kritje stroškov nabave krmne koruze za divjad ali druge biomeliorativne ukrepe po 

odloku. Preostala sredstva se bodo porabila za druge ukrepe po Odloku o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica po letnem programu, 

ki ga izda župan. 

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

Ocena na podlagi prejetih namenskih sredstev v preteklih letih. 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje 

komunalnega prispevka 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva (v nadaljnjem 

besedilu; Odlok) izvajamo tudi  ukrep: 

" spodbujanje investicij v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter 

razvojno-raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova Gorici (sofinanciranje plačila 

komunalnega prispevka). 

 

Ukrep se izvaja letno preko javnega razpisa. 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje plačila komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se 

sofinancira investitorjem, ki na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v izgradnjo v 

izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne 

dejavnosti. 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj eno zaposleno 

osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo v 

proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na 

območju Mestne občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. 

Prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo v treh letih po zaključku investicije zagotoviti 

nova delovna mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije. Nova delovna mesta morajo biti 

povezana z izvajanjem začetne investicije ali investicije v razširjanje in diverzifikacijo dejavnosti 

ter ustvarjena in zasedena v treh letih po dokončani investiciji na območju Mestne občine Nova 

Gorica.  
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Prioritetno bodo spodbude za plačilo komunalnega prispevka namenjene investitorjem v 

Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica -Kromberk  za katero smo pred kratkim pridobili gradbeno 

dovoljenje. Skladno z namenom bomo tudi ustrezno dopolnili obstoječi Odlok. 

Predlagamo, da se ukrep uvrsti v proračun za naslednji dve leti, ker bo ta ukrep tudi ena izmed 

spodbud za vzpostavitev poslovanja in izgradnjo objektov v poslovno- ekonomski coni Kromberk 

-Nova Gorica.  

 

Z 2. rebalansom se sredstva zmanjšujejo, saj se ocenjuje, da v letošnjem letu še ne bo takšnega 

povpraševanja s strani investitorjev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0184 - Finančne spodbude podjetnikom - subvencioniranje komunalnega prispevka 

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

Namere investitorjev za gradnjo v mestni občini Nova Gorica - prihodki iz naslova plačila 

komunalnega prispevka 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih 

investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 181.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni 

perspektivi 2014 -2020 izvajamo tudi  ukrep; 

" spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;  

 

 Ukrep izvajamo preko javnega razpisa.  

 

Predmet  javnega razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali 

investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja. 

 

Začetne investicije so investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem 

novega obrata 

 

Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije povezane  z razširitvijo dejavnosti 

podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija namenjena   temeljitim  

spremembam v splošnem procesu proizvodnje ali storitve 

 

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju 

državnih pomoči »de minimis«. 

 

Pogoji sodelovanja na razpisu: 

- podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so 

organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki  imajo   najmanj 1 zaposlenega 

ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona 

EUR ter sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica  

- sofinancirane so  le nove investicije in investicije v razširitev ali diverzifikacijo dejavnosti 

- investicije, ki predstavljajo le povečan obseg poslovanja niso predmet javnega razpisa,  

- prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v 

višini 40% vrednosti prijavljene investicije, 

 

Upravičeni stroški investicije so stroški: 

materialnih investicij  in sicer stroški nakupa: 
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       - strojev 

        - strojne opreme 

(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces- to so stroški 

transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja). 

 

nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa: 

         - nove programske opreme do največ 10.000,00 EUR, 

ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto in je  povezana z novimi proizvodi/ 

storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami 

proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-14-0008 - Finančne spodbude podjetnikom - spodbujanje začetnih investicij in investicij 

v razširjanje dejavnosti in razvoj 

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

Razpoložljiva proračunska sredstva. 

09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 102.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva pridobimo iz dela koncesnine za posekan les iz državnih gozdov na območju naše občine 

in so namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, poljskih poti in agromelioracijskih sistemov v 

lasti in na območju MONG. Približno polovico zneska namenimo gozdnim prometnicam, ostalo 

polovico pa za vzdrževanje poljskih poti in agromelioracijskih sistemov. 

 

Z drugim rebalansom usklajujemo sredstva z predvidenim planom prihodkov. 

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

Ocena višine prejemkov iz naslova koncesnin iz preteklih let. 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve 88.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se v letu 2021 financira priprava in izvedba urbanistično 

arhitekturne zasnove  ter vzpostavitev trase Multigolfa, vse na osnovi dogovorjenih programskih 

izhodišč v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0026 - Ureditev vaškega jedra Lokve 

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

Na podlagi izkustvene ocene pridobivanja tovrstnih dokumentacij ter informativne poizvedbe za 

vzpostavitev Multigolfa. 

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk
 402.602 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobljen je DGD projekt ter pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Projekt je predviden za 

sofinanciranje iz sredstev EU v okviru DRR2. Za predmetni projekt se je do konca leta 2020 

pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR2, 

ki se jo je posredovalo na MGRT. MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z dvanajstimi 

potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova Gorica – Kromberk 

in ki so hkrati ustrezali pogojem prijave. Predvideva se, da se bo do konca meseca februarja 2021 
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pridobilo Odločitev o podpori – odobritev sofinanciranja z EU in državnimi sredstvi ter nato 

pogodbe o sofinanciranju. 

V začetku leta 2021, predvidoma do maja 2021, je predvidena izvedba vseh postopkov za izbiro 

izvajalca gradnje, nadzora in inženiring ter za informiranje in obveščanje javnosti. Gradnja 

infrastrukture v PEC naj bi se izvajala od junija 2021 do marca 2023, ko naj bi bilo pridobljeno 

uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja investicije investitorju. Aktivnosti nadzora se bodo 

zaključevale še v maju 2023. Prav tako se bodo predvidoma v maju 2023 izvedle tudi zadnje 

aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Konec maja 2023 se torej predvideva zaključek 

projekta. 

V letu 2021 bodo sredstva namenjena za dokončno projektiranje, izvedbo javnih naročil ter ob 

začetku gradnje za kritje stroškov gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora 

gradnje ter za informiranje in komuniciranje z javnostjo. 

 

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe. Zamik investicije je posledica dolgotrajnega 

postopka   izbire inžinirja in izvajalca GOI del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0029 - Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 

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

Izračun temelji na podlagi izdelane projektne in investicijske dokumentacije. 

09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 202.436 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt za vzpostavitev modernega in inovativnega centra za obiskovalce 

na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru. V letu 2021 bodo sredstva 

namenjena za dobavo in montažo opreme za vzpostavitev centra za obiskovalce na Sabotinu. 

Osrednja tema centra za obiskovalce bo Prva svetovna vojna in Soška fronta ter predstavitev 

zanimive flore in favne na področju Sabotina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0031 - Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 

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

Izdelana projektna dokumentacija in vloga za čezmejni program Interreg V-A Italija-Slovenija 

2014-2020 ter že sklenjenih pogodb in izdanih naročilnic. 

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem 343.455 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena financiranju delovanju Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in 

Vipavska dolina, ki je bil ustanovljen 1.6.2020 skupaj z občinami Ajdovščina in Renče Vogrsko z 

namenom upravljanja in trženja skupne turistične destinacije. Javni zavod ima v upravljanju 

premično premoženje - opremo poslovnih prostorov, ki je last MONG, deluje pa v najetih 

prostorih, za katere plačuje najemnino iz materialnih stroškov. Finančna sredstva za delovanje 

zavoda se za posamezno soustanoviteljico izračunajo po naslednji enačbi: 

Dspo = (primerna poraba posamezne soustanoviteljice/vsota primernih porab vseh občin 

soustanoviteljic) X vrednost sprejetega finančnega načrta zavoda 

Pri tem je: Dspo – delež sredstev posamezne soustanoviteljice za delovanje zavoda), pri čemer se 

le-ta določi na podlagi dogovora med soustanoviteljicami. Po navedenem ključu soustanoviteljice 

financirajo skupne aktivnosti, vsaka soustanoviteljica pa sofinancira iz svojega proračuna 
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aktivnosti, ki se izvajajo zgolj zanjo. Finančna sredstva za delovanje turističnega informiranja v 

posamezni občini krije posamezna soustanoviteljica v celoti glede na lokacijo turistično 

informacijske pisarne. Notranje organizacijske enote financirajo tiste soustanoviteljice, ki so del 

destinacije, s katero upravlja posamezna notranja organizacijska enota. 

Znesek MONG vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 

za zaposlene, materialne stroške in opremo  ter sredstva za vzdrževanje po ključu dogovorjenem 

med občinami ustanoviteljicami: 

1. Stroški dela (plače, prispevki in drugi prejemki zaposlenih) 

2. Materialni stroški (blago in storitve) 

3. Oprema 

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

Ocena stroškov na podlagi predloga programa dela in finančnega načrta ter dogovora z drugimi 

ustanoviteljicami Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. 

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 66.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju nalog podpornih institucij za podporo gospodarstvu in sicer 

Območno obrtni podjetniški zbornici Nova Gorica  in Regijski razvojni agenciji za severno 

Primorsko. Postavka je tudi namenjena izvajanju ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID 

-19 (plačilo odškodnine za neuporabo letnih vrtov gostincem, ki so imeli oziroma še imajo zaradi 

epidemije odrejeno prepoved poslovanja. V letu 2021 nadaljujemo tudi z izvajanjem projekta West  

Slovenia Invest, v okviru katerega bomo v letu 2021 podrobno predstavili investicijske projekte  

občine in izvedli popis obstoječih in načrtovani poslovnih con.     Iz te postavke  tudi v letu 2021 

podpiramo projekte za pospeševanje razvoja gospodarstva. 

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

Letni program dela usklajen z podpornimi institucijami, ocena stroškov plačila uporabe javnih 

površin gostincev, ki imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica, prejete ponudbe za izvedbo 

strateških delavnic v podporo podjetjem. 

09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 načrtujemo pripravo strategije razvoja kmetijstva Vipavske doline, Sklep o začetku 

priprave strategije je bil sprejet na svetu regije. K pripravi strategije sta poleg mestne občine Nova 

Gorica pristopili še občina Šempeter in občina Miren- Kostanjevica ter občine Renče Vogrsko. 

Vzpostavlja se delovna skupina v kateri bodo vključeni tudi zastopniki  strokovnih institucij s 

področja kmetijstva.  Strategija bo v prvi fazi  zajela analitični del z oceno stanja na področju 

kmetijstva predmetnega območja, ki bo predvidoma v izvedbi v prvi polovici leta. Po potrebi bomo 

vključili tudi zunanje izvajalce zato je potrebno zagotoviti določen obseg proračunskih sredstev . 

Skladno z dogovorom pa bomo vsaj prvi analitični del v glavnini pripravili  v pristojnih službah 

vključenih občin. 

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

ocena stroškov za izdelavo analitičnega dela; ocena stanja na področju kmetijstva 
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09091 Samooskrba Vipavske doline 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nadaljevanju projekta E-tržnica. V letu 2020 je Mestna občina Nova Gorica 

z občino Ajdovščina pristopila k izvedbi  spletnega portala  "Spletna tržnica Vipavske doline". Z 

realizacijo projekta bo omogočeno tako ponudnikom (kmetijskim gospodarstvom) kot tudi 

občanom na območju celotne Vipavske doline, da preko spletnega portala naročajo in kupujejo 

lokalno pridelano hrano. V letu 2021 s projektom nadaljujemo  in sicer je predvidena vrsta 

aktivnosti; v začetku meseca februarja predstavitev  spletne strani in začetek izvajanja projekta.  K 

projektu v letu 2021 pristopa tudi občina Renče-Vogrsko.  Na spletnem portalu bodo lahko 

sodelovali tudi ponudniki iz celotne Vipavske doline. Na ta način načrtujemo, da se na bodo v 

prihodnjem letu pridružile tudi ostale občine iz območja Vipavske doline 

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

pridobljeni predračuni stroškov izvedbe projekta 

09092 Projekt CHIMERA 22.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi aktivnosti projekta Chimera, sofinanciranega v okviru programa 

Interreg Mediteran. Projekt predvideva prenos dobrih praks na področju inovacij, kulturnih vsebin 

in kreativnih industrij. V okviru projekta, kjer nastopa Mestna občina Nova Gorica kot prejemnik 

dobrih praks, bo vzpostavljena skupina deležnikov z relevantnih področij, ki bo oblikovala 

smernice za implementacijo dobrih praks v Mestni občini Nova Gorica. Aktivnosti projekta se 

bodo večinoma izvajale v prostorih Xcentra. Projekt je financiran v višini 85% iz programa 

Interreg Mediteran in v višini 15% iz lastnih sredstev, sredstva pa se bodo namenila za pokrivanje 

stroškov zaposlenih ter zunanjih izvajalcev. 

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

Prijavnica in finančni načrt projekta prijavljenega na program Interreg Mediteran. 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 23.973 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena skladno z Odlokom o sofinanciranju 

programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 

RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 72/19) (v nadaljevanju: odlok). V letu 2021 je bil izveden Javni razpis 

za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 

javni razpis), kateri so namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih 

oblik zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov 

tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti. Odlok določa še upravičence, pogoje, merila in 

postopek dodeljevanja sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje programov in ostalih 

aktivnosti s področja zasvojenosti v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica in nadzor nad 

porabo sredstev. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti je po odloku sestavljeno iz 

sklopov B, C in D in je vezano na proračunsko leto.  

 

Prejemniki sredstev po razpisu so za sklop B CSD SEVERNA PRIMORSKA s Programom za 

delo z osnovnošolsko populacijo: Dnevni center »Žarek«, CSD SEVERNA PRIMORSKA, 

Program za delo s srednješolsko populacijo: Dnevni center »Žarek« in CSD SEVERNA 

PRIMORSKA, Program za delo z eksperimentatorji: Dnevni center »Žarek« v skupni višini 

15.972,22 EUR; za sklop C je ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje: Dnevni center za 

uporabnike prepovedanih drog-nizkopražni program v višini 3.000,00 EUR in za sklop D je 

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Program Projekt Človek-sprejemni center Piran-dislocirana 
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enota Nova Gorica: Program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo-reintegracijski 

program v višini 5.000,00 EUR. Skupna vrednost odobrenih sredstev na javnem razpisu znaša 

23.972,22 EUR in se nakazujejo skladno s Pogodbami o sofinanciranju programov s področja 

zasvojenosti v letu 2021. Zaradi neporabljenih sredstev na proračunski postavki se sredstva znižajo 

za 1.027,78 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

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

Letni obseg razpoložljivih sredstev Javnega razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 je na podlagi veljavnega Odloka o 

proračunu  Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/19) določen v višini 25.000,00 EUR. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 20.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je nalagal občini obveznost plačila 

prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz 

drugega naslova. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/2020), 

pa so se obveznost plačila prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane 

osebe s 1.1.2021 prenesle na državo (Ministrstvo za zdravje). Sredstva na postavki so bila 

zmanjšana, saj je bil prenos obveznosti plačila od februarja 2021 dalje, ko so v plačilo zapadli 

prispevki za mesec januar 2021 (sredstva za plačilo prispevkov za nezavarovane osebe za mesec 

december 2020). 

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

Sredstva na postavki so se znižala, zaradi Zakona o finančni razbremenitvi občin. Sredstva na 

postavki niso več potrebna. 

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 24.323 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  naloga lokalne skupnosti. Plačilo mrliških 

pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo pa je v skladu z Zakonom o finančni 

razbremenitvi občin obveznost Ministrstva za zdravje.  

Pri pripravi proračuna smo upoštevali navodila pristojnega ministrstva in sicer, da bomo občine,  

kljub prenosu obveznost plačila mrliških ogledov, sanitarnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi 

z obdukcijo na državo, zagotavljale sredstva za  izvajanje mrliško pregledne službe in dvakrat 

letno pa  Ministrstvu za zdravje izstavile račun za povrnitev sredstev iz tega naslova. 

Kasneje pa je prišlo do dogovora med občinami, da se vse zahtevke za opravljene mrliških 

pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za osebe, za katere je v zdravniškem 

poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt od 1.1.2021 dalje izstavi Ministrstvu za zdravje.  

Sredstva na postavki so bila porabljena za mrliške oglede, sanitarne obdukcije in tehnično pomoč 

v zvezi z obdukcijo za osebe umrle v letu 2020, katerih računi  so zapadli v letu 2021. Sredstva na 

postavki so zagotovljena še za pogodbo z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica o 

financiranju izvajanja mrliško pregledne službe. 

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

Sredstva so bila porabljena za opravljene mrliške oglede, obdukcije in tehnično pomoč v zvezi z 

obdukcijami za umrle v letu 2020, katerih računi so bili prejeti v letu 2021 ter pogodbo o izvajanju 
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mrliško pregledne službe sklenjene z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica. 

Dodatna sredstva na postavki niso potrebna. 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni za izvedbo spodaj navedenih programov: 

- Lastna občasna razstava: Franc Golob – pregledna razstava ob 80. obletnici,  

- Nova stalna razstava: Soba (ne)pozabljenih predmetov ter grafična in keramična delavnica,  

- Nova stalna razstava: Življenje na prostoru Goriške v 1. tisočletju pr. n. št. – Arheološka 

razstava ob 70-letnici Goriškega muzeja (delovni naslov), 

- Lastna občasna razstava: Danilo Jejčič, fotografska razstava,  

- Zbornik: Goriški letnik 45 (2021) – zbornik Goriškega muzeja, 

- Muzejski torkovi večeri na gradu Kromberk, 

- Filmski junij, 

- Vinil večeri na gradu Kromberk, 

- Festival Glasbe sveta, 

- Pedagoške in andragoške delavnice v Goriškem muzeju, 

- Pohištvo grofov Coronini, 

- Goriški mlaj 2021, 

- drugo. 

 

Sredstva se znižujejo zaradi predvidenega manjšega obsega programa, zaradi razglašene epidemije 

Covid-19 in s tem povezanih ukrepov. 

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

Ocena stroškov je izdelana na podlagi izvedenih projektov/programov v preteklih letih. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju galerijske 

dejavnosti. Občina bo sofinancirala programske in neprogramske stroške za izvedbo akcij: 

- Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo (predavanja in predstavitve različnih umetniških praks, 

dogodki, ki se bodo odvijali čez celotno sezono), 

- Otroške ustvarjalnice različnih likovnih zvrsti, ki se bodo odvijale čez vse leto (pomemben 

vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje otrok), 

- Likovna šola za otroke in odrasle (program poteka pod strokovnim vodstvom akademskih 

kiparjev), program obsega predvsem slikarstvo in kiparstvo, dotakne se tudi ostalih likovnih 

področij; cilj programa je oblikovati drugačen pogled na prostor in okolje ter vzgojiti razgledano 

galerijsko publiko, 

- 22. mednarodni festival sodobnih umetniških praks - Pixelpoint 2021, ki prinaša vpogled v 

najnovejše dogajanje na področju sodobne umetnosti, 

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

Ocena stroškov je izdelana na podlagi izvedenih projektov v preteklih letih, na podlagi predloga 

plana dela in finančnega načrta javnega zavoda, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 101.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 

Gorica. Poslanstvo zavoda je izvajanje muzejske dejavnosti kot javne službe na območju Mestne 

občine Nova Gorica ter občin Ajdovščina, Vipava, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal ob Soči, Miren-

Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Sežana, Komen, Divača, na območju občin Idrija in Cerkno v 

sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija ter na območju Občin Tolmin, Bovec in Kobarid v 

sodelovanju s Tolminskim muzejem. 

Zavod izvaja javno službo za področje likovne umetnosti od začetka 20. stoletja dalje v 

sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, Tolminskim muzejem in Pilonovo galerijo v Ajdovščini. 

Goriški muzej je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izvaja dejavnost na 

naslednjih vsebinskih področjih: zgodovina, etnologija, arheologija, umetnostna zgodovina, 

prirodoslovje. 

Vlada RS je Goriškemu muzeju podelila pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev 

do preklica za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti in zgodovine. 

Javno službo pretežno financira Ministrstvo za kulturo, občine pa sofinancirajo predvsem 

dejavnosti, ki so v javnem interesu posamezne občine. 

 

Iz te postavke mestna občina sofinancira nekatere dodatne zaposlitve in stroške delovanja zavoda: 

1. Stroški dela (sredstva za plačo, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim) za naslednje 

zaposlitve: 

- kustos-pedagog VII (delež MONG - 100%), 

- vzdrževalec V (delež MONG - 50%), 

- vzdrževalec V (delež MONG - 50%), 

- informator-organizator (delež MONG - 25%). 

 

2. Sredstva za splošne stroške delovanja, postavka vključuje sredstva v naslednjih okvirnih 

višinah: 

- sredstva za kritje stroškov najema in uporabe prostorov v Šempasu, v katerih se nahaja muzejska 

zbirka iz Azerbajdžana, 

- sredstva za kritje stroškov uporabe poročne dvorane na gradu Kromberk, 

- sredstva za kritje stroškov delovanja razstave na kolodvoru »Državna meja na Goriškem 1945-

2004«, 

- drugi splošni stroški delovanja, 

- sredstva za kritje stroškov delovanja razstave Muzeja tihotapstva na Pristavi. 

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

Ocena je izdelana na podlagi porabe in poročil iz preteklih let, na podlagi plana dela in predloga 

finančnega načrta javnega zavoda. 
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10017 Delovanje Galerije 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

Mestna galerija Nova Gorica, ki se fizično nahaja v Slovenskem narodnem gledališču Nova 

Gorica, predstavlja osrednje likovno razstavišče na Goriškem in postaja vse bolj prepoznavna in 

referenčna galerija za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. program temelji na pregledu 

aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše 

in srednje generacije ter na predstavitvah umetnikov, ki izhajajo iz goriškega prostora. Program 

bo usmerjen v kompleksen in kvaliteten vpogled slovenske in tuje umetniške produkcije. 

Sredstva se nameni za: 

- programske stroške za izvedbo razstav - katalogi, vabila in plakati, avtorski honorarji  (kritiki, 

prevajalci, lektorji,  razstavnine), prevoz umetnin, zavarovanje del, varovanje razstav, pisarniški 

material, oglaševanje, internetne storitve, itd., 

- splošne obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov v stavbi SNG. 

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

Ocena je izdelana na podlagi dejavnosti in izvedenega programa v preteklih letih, na podlagi 

predloga finančnega načrta javnega zavoda, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10018 Galerija - nakup likovnih del 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko 

slovenskih in tujih umetnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del 

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

Ocena je izdelana na podlagi izvedenih nakupov v preteklih letih in na podlagi predloga finančnega 

načrta javnega zavoda, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10019 Akcije v kulturi - GK 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni za financiranje programov in projektov v javnem interesu, ki privabljajo 

raznolik krog obiskovalcev. To so prireditve za odrasle, mladino in otroke, ki prispevajo k dvigu 

bralne kulture ter prireditve, ki obiskovalce seznanjajo z novostmi na področju knjižničarstva. 

Dejavnost se izvaja v centralni enoti knjižnice, ob primernih prostorskih pogojih pa tudi v 

posameznih krajevnih knjižnicah in na bibliobusu. 

Program obsega dogodke za različne skupine uporabnikov in je razdeljen v več vsebinskih 

sklopov: Radovedni ponedeljki: potopisna in druga predavanja, otroški torki: ure pravljic, 

predstave, otroške ustvarjalnice, Ustvarjalne srede, Literarni četrtki.  

Odraslim so namenjene predstavitve knjig, pogovori z avtorji, predavanja, razstave, pogovorni 

večeri, izobraževanja, delavnice, drugo. 

Za mlade bodo organizirane predstavitve knjig, pogovori z avtorji, razstave, izobraževanja, 

pogovori z avtorji, predstave, uganke, kvizi, natečaji, drugo. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov je izdelana na podlagi izvedenih projektov v preteklih letih, na podlagi predloga 

plana dela in finančnega načrta javnega zavoda, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni nakupu knjižničnega gradiva (nakupi novitet in obnavljanje knjižnega fonda). 

Potrebe uporabnikov vplivajo na pridobivanje vedno večjega števila elektronskih vsebin, 

dostopnih preko spleta (podatkovne zbirke, e-knjige, e-periodika).  

Ena temeljnih nalog knjižnice je tudi pridobivanje, obdelovanje, hranjenje, posredovanje in 

promocija domoznanskega gradiva. Posebna pozornost je namenjena obdelavi in opremi gradiva 

ter primernemu hranjenju in varovanju gradiva. Del gradiva se bo digitaliziral in bo tako dostopen 

preko spleta širšemu krogu uporabnikov. Knjižnica skuša gradivo približati uporabnikom tudi z 

uvajanjem različnih storitev kot so: Knjiga na dom, Premične zbirke, Posebne zbirke za ranljive 

skupine prebivalcev in Ponudba gradiva preko oddaljenega dostopa za vse člane, ki želijo 

pregledovati podatkovne zbirke od doma. Ponudba knjižnice ne sme temeljiti le na njenih fizičnih 

zbirkah in lastnih elektronskih podatkovnih zbirkah, ampak tudi na ponudbi virov, ki so dostopni 

kjerkoli v omrežju. Nabor gradiva vedno bolj dopolnjujejo elektronske in spletne zbirke gradiva, 

ki jih pripravlja knjižnica sama ali pa se zanj odloča z nakupom oz. zakupom zbirk, ki so 

uporabnikom dostopne na daljavo. 

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število 

prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo. 

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

Ocena je izdelana na podlagi izvedenih nakupov knjižničnega gradiva v preteklih letih in predloga 

finančnega načrta javnega zavoda, na podlagi standardov za splošne knjižnice, ob upoštevanju 

informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih potreb našega okolja ter v okviru 

razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 1.028.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja območna knjižnica, ki izvaja 

knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine 

prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje 

informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično 

podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju (edina naloga, ki jo plačuje država): strokovna 

nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega 

gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij.  

Knjižnico financira matična občina Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica), skupne stroške 

delovanja knjižnice pa si procentualno glede na število prebivalcev delijo občine Brda, Kanal, 

Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (materialni stroški in 

stroški dela povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne 

zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb knjižnice. 

Javni zavod ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo na Trgu Edvarda 

Kardelja 4, devet krajevnih knjižnic, od tega so tri krajevne knjižnice locirane v MONG ter 

bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic.  

Sredstva za zaposlene zagotavlja Mestna občina Nova Gorica, Ministrstva za kulturo krije stroške 

zaposlenih za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, sicer pa se skupni stroški za 

zaposlene (kot tudi skupni materialni stroški) delijo med občine ustanoviteljice. 
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Znesek mestne občine vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne 

prejemke za zaposlene, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene 

bilance med občinami: 

1. Stroški dela (za plačo, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih), 

2. Materialni stroški (blago in storitve). 

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

Ocena je izdelana na podlagi porabe in poročil iz preteklih let, na podlagi plana dela in predloga 

finančnega načrta javnega zavoda. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 366.742 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

Znesek vključuje: 

1. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih, 

2. Sredstva za materialne stroške (blago in storitve). 

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

Ocena je izdelana na podlagi porabe in poročil iz preteklih let in na podlagi plana dela in predloga 

finančnega načrta javnega zavoda. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov SNG Nova Gorica, ki so v 

javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina je s sklepom pristojnega organa 

organa ugotovila trajni interes za delovanje SNG Nova Gorica. 

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 dodatno sofinancira programe, 

ki so za lokalno skupnost še posebej pomembni oz. jih država ne sofinancira ali pa jih podpira v 

omejenem obsegu. 

Program za leto 2021:   

- Goriški vrtiljak, abonma Mali in Veliki polžek,       

- Lutkovni polžek,       

- Amaterski mladinski oder (uprizoritvi, seminarji, delavnice, gostovanja), 

- Gostovanja,        

- Festival uličnega gledališča Ana Desetnica,        

- Plesne predstave,         

- Gledališče v mestu, Gledališče na gradu, 

- Gostovanja predstav SNG Nova Gorica v tujini,     

- Izvedba predstave na prostem,    
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- Materialni stroški, ki nastajajo pri izvajanju navedenega programa (tiskovine, promocijske, 

poštne, administrativne in druge storitve), 

- drugo. 

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

Ocena je izdelana na podlagi izvedenih projektov v preteklih letih. 

10033 Kinematografija - ART film 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturni dom ima kot javno službo opredeljen tudi umetniški film.  

V letu 2021 bo Kulturni dom nadaljeval z abonmajskim programom Filmsko gledališče. Vanj so 

vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na pomembnih filmskih festivalih, hkrati pa 

so tudi dobro sprejeti pri občinstvu. Poleg Filmskega gledališča bodo občasno predvajani tudi 

drugi filmi in zaokroženi filmski cikli. Predvajali se bodo tudi mladinski filmi in risanke za otroke 

različnih starostnih stopenj v okviru programa Filmski vrtiljak in vzgojno-izobraževalnega 

programa za šole.  

S filmsko dejavnostjo se vzpodbuja razvoj filmske kulture na Goriškem in tudi razširja krog 

ljubiteljev umetniškega filma. 

Sredstva se nameni: 

1. za programske materialne stroške (avtorski honorar za selektorja, brošura za Filmsko gledališče 

in druge filmske cikle, plakati, vabila in druge tiskovine, drugo), 

2. za neprogramske materialne stroške (vratarji, hostese, pisarniški material, oglaševanje, poštnine, 

drugo). 

 

Že drugo leto bo Kulturni dom tudi nosilec izvedbe filmskega programa na prostem - Letni kino 

Silvana Furlana. 

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

Ocena je izdelana na podlagi plana dela in predloga finančnega načrta javnega zavoda, ob 

upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavitev označevalcev stalnih zbirk Goriškega muzeja - na Kolodvoru in Pristavi (dva totema in 

označevalna tabla). 

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi potreb na področju investicijskega vzdrževanja in nabave 

opreme. 

10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica
 91.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih inštalacij. 

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi potreb na področju investicijskega vzdrževanja in nabave 

opreme. 
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10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom127.452 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturni dom Nova Gorica načrtuje v letu 2021 nabavo naslednje opreme oz. izvedbo 

investicijskega vzdrževanja: 

- laser video projektor, 

- lučni krmilnik, zaslon, kovček, 

- lučni krmilnik OnPC fader wing, 

- 4 x moving head reflektor,  

- izdelava in montaža oblog na premičnih stenah, 

- zamenjava zaves, 

- oblikovanje in izdelava nove spletne strani. 

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi potreb na področju investicijskega vzdrževanja in nabave 

opreme. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje  Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 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. 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 raziskovalne postaje se zagotavljajo 

iz državnega proračuna.  

Sofinanciranje se izvaja na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Na osnovi ocene, 

da je delo na domoznanskih vsebinah za ta prostor pomemben, občina delovanje in posamezne 

projekte te znanstvene postaje dodatno podpira.  

V letu 2021 se sredstva mestne občine nameni za sofinanciranje projekta Zahodna narodnostna 

meja v luči sprememb časa in sicer za: 

- materialne stroške in 

- strokovno in raziskovalno delo za Arhiv in knjižnico dr. Henrika Tume. 

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

Ocena je izdelana na podlagi dejavnosti in izvedenih projektov iz preteklih let. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki  delujejo na 

področjih tehnične kulture. Sredstva se med uporabnike razdelijo na podlagi letnega razpisa ter 

letnega programa tehnične kulture, ki določa področja, ki se sofinancirajo. 

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

Ocena na podlagi preteklih let, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev
 396.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega 

odloka ter letnega programa športa, ki so namenjena za sofinanciranje programov društev 

(pogodbeni trenerji, kategorizirani športniki, ekipni športi, najemnina športnih površin,..). 

Področja in višina sofinanciranja so vsako leto posebej določena z letnim programom športa. 

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

Ocena na podlagi preteklih let, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10048 Večje športne prireditve 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, 

sprejetega odloka ter letnega programa športa. 

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

Ocena na podlagi preteklih let, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 371.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. Zagotavlja 

se sredstva za plače zaposlenih na podlagi plačnih razredov, ki jih pripravijo v finančni službi 

javnega zavoda. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Zajeti so vsi odhodki iz naslova 

delovnega razmerja ter sredstva za materialne stroške delovanja javnega zavoda.  

 

a) Stroški dela: sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke,  

b) Sredstva za materialne stroške delovanja javnega zavoda. 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 83.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje raznih športnih objektov in sicer: 

 

- nakup osnovnih sredstev 

- obnova in sanacija klorne postaje na mestnem kopališču  

- nakup agregata - reflektorji stadion,  

- obnova kopalnice v Kajak centru 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0112 - Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku 

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

Ocena na podlagi višine sredstev v predlogu finančnega načrta javnega zavoda. 
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10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč
 32.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Predvsem 

imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali 

zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo. Vsekakor pa 

igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti in tudi staršev, kajti tudi urejenost 

igrišč je ogledalo naše občine. Del sredstev je namenjen plačilu najemnih pogodb za pristajališče 

padalcev na Lijaku, za smučišče Lokve in za vzdrževanje igrišč, ki jih ima v upravljanju Javni 

zavod za šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč. 

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

Ocena na podlagi preteklih let. Podrobnejši plan sprejme delovno operativna skupina. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje vsakoletnega novoletnega obdarovanja vseh predšolskih ter 

šolskih otrok v prvi triadi. 

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

Višina sredstev predvidena na podlagi izkušenj v preteklih letih in na osnovi razpoložljivih 

proračunskih sredstev. 

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov
 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se bodo sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa in Odloka 

o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov. 

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

Ocena na podlagi preteklih let ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 240.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova Gorica. 

V okviru te proračunske postavke 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. 

 

Sredstva v okviru te postavke so razdeljena na naslednji način: 

 

a) Stroški dela: sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. 

 

b) Sredstva za materialne stroške delovanja 

       - sredstva za materialne stroške delovanja Ekscentra in nakup E- koles,  

       - sredstva za materialne stroške delovanja Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica.  
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       - sredstva za materialne stroške medgeneracijskega centra v Čepovanu. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda. 

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih
 287.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih 

otrok, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in zasebnih vrtcih v Sloveniji 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. 

 

Zagotavljajo se sredstva za 114 otrok v 29-ih javnih vrtcih v drugih občinah in v zasebni vrtcih. 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 3.922.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca določene 

enotne ekonomske cene, ki veljajo od 01.12.2020 dalje. 

Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. 

 

V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen javni zavod 

Vrtec Nova Gorica.  

V šolskem letu 2020/21 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 

1.067 otrok, v 64 oddelkih.   

Število oddelkov in število vključenih otrok v vrtcih na dan 01.09.2020: 

1. Branik: 4 oddelki, 63 otrok. 

2. Čepovan: 2 oddelka, 25 otrok. 

3. Dornberk: 4 oddelki, 67 otrok. 

    Prvačina: 3 oddelki, 52 otrok. 

4. Solkan: 5 oddelkov, 73 otrok. 

    Trnovo: 1 oddelek, 11 otrok. 

    Grgar: 2 oddelka, 28 otrok. 

5. Šempas: 7 oddelkov, 121 otrok. 

6. Nova Gorica: 36 oddelkov, 627 otrok. 

Vsi vpisani otroci so tudi dobili prosto mesto v vrtcu. 



 

 86 

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

Ocena na podlagi predlogov finančnih načrtov javnih zavodov. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 94.314 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 

programa. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 16 

objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.  

 

Vsi javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica vsako leto posredujejo potrebe po investicijsko 

vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v Službi za investicije 

in Oddelku za družbene dejavnosti, so si ogledali vse objekte na področju osnovnošolskega 

izobraževanja in predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine v 

Zapisniku Službe za investicije št. 411-4/20-1 z dne 8. 10. 2020. Večina predvidenih investicijsko 

vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2021 so: 

 

VRTEC BRANIK: 

- zamenjane talne obloge v treh igralnicah (10.067,44 EUR) 

VRTEC SOLKAN: 

- sanirano večnamensko igralo v Solkanu (7.088,00 EUR) 

- nova mivka za peskovnike v Solkanu in na Trnovem (800,00 EUR) 

VRTEC ŠEMPAS: 

- nova oprema v pralnici (1.106,00 EUR) 

VRTEC NG: 

            Enote:   

-           Mojca:                    1 obtočna črpalka (1.908,08 EUR) 

-           Centralna kuhinja: sanirano zamakanje v kletnih prostorih kuhinje in keramika (1.848,30  

EUR) 

-           Centralna kuhinja: izolirana hladilna komora za shranjevanje živil (6.592,39 EUR) 

-           Centralna kuhinja: 1 kotel za kuhanje, 300 l (10.500,17 EUR) 

-           Čriček:         zamenjana guma v dveh atrijih (9.426,94 EUR) 

-           Najdihojca:        nov nadstrešek in zaščiteni kovinski stebri (9.914,33 EUR)  

-           Centralni vrtec:      nova ograja na stopnicah (vhod, igrišče) (2.791,36 EUR) 

-           Centralni vrtec:      nova ograja- vhod v telovadnico (1.843,42 EUR) 

-           Mojca:                    1 gugalnica (5.389,72 EUR) 

-           Kekec:        1 gugalnica (5.257,96 EUR) 

-           Mojca:                    urejen domofonski sistem in električno odpiranje vhodnih vrat 

(6.212,85 EUR) 

-           Centralni vrtec:     urejen domofonski sistem in električno odpiranje vhodnih vrat (7.929,39 

EUR) 
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-           Ciciban:                 zamenjana igrala (4.160,20 EUR)   

-           Kurirček:                zamenjana klima (1.476,54 EUR) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Ocena na podlagi predlogov javnih zavodov, ki so tudi pridobili ponudbe izvajalcev. 

10082 Dejavnost osnovnih šol 972.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na 

podlagi sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku skladno z normativi, ter del materialnih 

stroškov vezanih na izvedbo programa.  

 

Mestna občina Nova Gorica financira: 

- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo glede na 

potrebe osnovnih šol,  

- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in 

normativi. Na vseh osnovnih šolah bo od 1.9.2021 zaposlenih predvidoma 12,37 delavcev, za 

katere bo potrebno mesečno zagotoviti cca. 34.460,00 EUR.  

 

a. V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2021/22 vključeno 

sledeče število učencev: 

1. Branik: 9 oddelkov, 137 učencev. 

2. Čepovan: 5 oddelkov, 57 učencev. 

3. Dornberk: 15 oddelkov, 287 učencev. 

    POŠ Prvačina: 3 oddelki, 52 učencev. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 28 oddelkov, 671 učencev. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 19 oddelkov, 487 učencev. 

    POŠ Ledine: 14 oddelkov, 338 učencev. 

6. Solkan: 22 oddelkov, 499 učencev. 

    POŠ Grgar: 4 oddelki, 58 učencev. 

    POŠ Trnovo: 2 oddelka, 11učencev. 

7. Šempas: 18 oddelkov, 318 učencev. 

8. Kozara Nova Gorica: 6 oddelkov, 44 učencev. 

V vse osnovne šole je vključenih 2.959 učencev, v 145 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim 

letom se je število povečalo za 1 oddelek oz. za 11 učencev.  

Pri OŠ Kozara Nova Gorica je poleg oddelkov osnovne šole oblikovanih še 6 oddelkov posebnega 

programa in mobilna služba. 
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b. Kot nadstandard so zaposleni drugi strokovni delavci v 1. razredu, svetovalni delavci, 

administratorji in kuharji, ki se financirajo na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova 

Gorica št. 603-3/2021-2 z dne 29. 7. 2021.  

 

Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2021/22 sledeče število dodatno zaposlenih 

(ocena za september 2021): 

1. Branik: 0,87 delavcev, ocenjena vrednost 2.600,00 EUR mesečno.  

2. Čepovan: 0,95 delavcev, ocenjena vrednost  2.230,00 EUR mesečno. 

3. Dornberk: 1,0 delavcev, ocenjena vrednost  3.115,00 EUR mesečno. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 1,92 delavcev, ocenjena vrednost 5.220,00 EUR mesečno. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 3,9 delavcev, ocenjena vrednost 11.670,00 EUR mesečno. 

6. Solkan:  2,00 delavcev, ocenjena vrednost 5.230,00 EUR mesečno. 

7. Šempas: 0,84 delavcev, ocenjena vrednost 2.795,00 EUR mesečno. 

8. Kozara Nova Gorica: 0,89 delavcev, ocenjena vrednost 1.600,00 EUR mesečno.   

 

Prisotnost drugega strokovnega delavca v oddelkih 1. razreda bo skladno s sprejetim sklepom 

Mestna občina Nova Gorica zagotavljala še naprej, medtem ko se ostalih zaposlenih delavcev, ki 

predstavljajo nadstandardni program, v primeru vseh oblik odsotnosti, razen v primeru bolniške 

odsotnosti nad 30 dni, ne nadomešča.  

V primeru ko javni zavod razpolaga s prostim delovnim mestom (oz. deležem), ki bo sofinancirano 

iz državnega proračuna ali drugih virov, se ti delavci, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo, lahko 

prerazporedijo na to prosto delovno mesto. 

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

Ocena na podlagi predlogov finančnih načrtov javnih zavodov. 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 185.612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 

osnovnošolskega izobraževanja, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami). Na območju Mestne občine Nova 

Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari 

nad 30 let.  

 

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 

nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v Službi za investicije in Oddelku za 

družbene dejavnosti, so si ogledali vse objekte na področju osnovnošolskega izobraževanja in 

predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine v Zapisniku Službe 

za investicije št. 411-4/20-1 z dne 8. 10. 2020. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del 

in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v poletnih mesecih. 

 

Predvideno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za leto 2021: 

 

OŠ BRANIK (6.685,72 EUR ): 

- zamenjano dotrajano kuhinjsko dvigalo (3.994,28 EUR) 

- program Evidenca delovnega časa (2.691,44 EUR) 

OŠ ČEPOVAN (3.948,47 EUR ): 
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- cevni ventilator, regulator hitrosti, zračni fazoni v kuhinji (1.108,72 EUR) 

- bele table za dve učilnici (631,35 EUR) 

- 1 vrtna kosilnica (550,13 EUR) 

- 1 motorna nahrbtna kosa (501,64 EUR) 

- 1 visokotlačni čistilec (532,62 EUR) 

- 1 sesalec (624,01 EUR) 

OŠ DORNBERK (20.000,00 EUR ): 

- klimatizacija kuhinje v Dornberku (12.000,00 EUR) 

- sanacija tal jedilnice POŠ Prvačina (8.000,00 EUR) 

OŠ F. ERJAVCA NG (24.500,00 EUR ): 

- IKT oprema (pet projektorjev, osem monitorjev) (2.500,00 EUR) 

- zvočno izolirani dve učilnici (4.000,00 EUR) 

- nova oprema za dve učilnici (4.000,00 EUR) 

- nova oprema za dva kabineta (4.000,00 EUR) 

- urejena ploščadi pred šolo (4.000,00 EUR) 

- zamenjan parket na upravi (2.000,00 EUR) 

- orodje za hišnika (500,00 EUR)  

- 1 drsna vrata (vetrolov) v kuhinji (3.000,00 EUR) 

- 1 ognjevarna omara za upravo (500,00 EUR) 

OŠ M. ŠTRUKELJ NG (38.451,31 EUR ):   

Matična šola: 

- 1 čistilni stroj (9.109,81 EUR) 

- izvedena primopredaja športne dvorane (5.612,00 EUR) 

POŠ Ledine: 

- novo igralo (19.139,86 EUR) 

- zvočna izolacija treh učilnic (4.589,64 EUR)  

OŠ SOLKAN (35.601,00 EUR ): 

- obnovljen tlak in keramika v avli (31.720,00 EUR)  

- novo pohištvo za eno učilnico (3.881,00 EUR) 

OŠ ŠEMPAS (34.192,08 EUR ): 

- 1 pomivalni stroj za belo posodo z gradbenimi deli (24.399,14 EUR) 

-  nakup opreme za učilnico, garažo, zbornico ter hodnik (9.792,94 EUR) 

KOZARA NG (17.451,00 EUR ): 

delež MONG:  52,24 %  

- zunanja igrala (10.450,00 EUR)  

- 1 projektor s platnom - 8 kos (4.702,00 EUR) 

- 1 sterilizator prostorov (1.724,00 EUR)  
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- popravljena senčila v pisarnah (575,00 EUR) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0126 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  - osnovne šole 

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

Ocena na podlagi predlogov javnih zavodov, ki so tudi pridobili ponudbe izvajalcev. 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 42.537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru 

pri Gorici.  

V Glasbeno šolo je od 1.9.2021 vključenih skupno 678 učencev v 34 oddelkih.  

Glasbeno šolo financira pet občin soustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica v letu 2021 

zagotavljali sredstva za: 

- nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na 

delo) v ocenjeni višini 37.497,05 EUR, 

- nadstandardni program učencev do višine 3.539,82 EUR, 

- nakup dveh prenosnih računalnikov do višine 1.500,00 EUR. 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta javnega zavoda. 

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 40.646 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o izobraževanju odraslih v 59. členu določa, da se iz sredstev samoupravnih lokalnih 

skupnosti javnim organizacijam zagotavljajo sredstva za: 

- prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v 

javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti, 

- investicije in investicijsko vzdrževanje, 

- izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme samoupravna lokalna 

skupnost, in 

- materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. 

 

Sredstva proračunske postavke bodo do skupne višine 12.077,20 EUR porabljena za: 

- nakup opreme (stoli za računalniško učilnico, dva projektorja in štiri pisarniške omare) do 

višine 3.810,60 EUR (delež), 

- investicijsko vzdrževanje (prenova mrežne infrastrukture) do višine 5.500,00 EUR. 

- materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle do višine 

2.766,60 EUR (delež). 

 

Poleg tega bodo sredstva na proračunski postavki do višine 28.569,00 EUR porabljena za 

sofinanciranje Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2021 in sicer za izvajanje projekta 

Večgeneracijski  center Goriške, na lokaciji Ul. Gradnikove brigade 33, Nova Gorica in sicer: 

- za stroške dela do višine 14.891,03 EUR, 

- za stroške najema prostora do višine 11.677,23 EUR, 
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- za obratovalne stroške do višine 2.000,00 EUR. 

 

Ljudska univerza Nova Gorica bo iz sredstev presežka sama namenila 21.335,00 EUR. 

Občine soustanoviteljice Ljudske univerze Nova Gorica (v nadaljevanju: LUNG) in LUNG so 

namreč v letu 2017 sklenile Pogodbo o načinu porabe in poročanja o porabi presežka prihodkov 

nad odhodki v LUNGu, s katero so bila LUNGu zagotovljena sredstva v višini 155.020,64 EUR 

za obdobje 2017 - 2022 in sicer za investicijsko vzdrževanje, stroške dela za projekt regijski 

Večgeneracijski center in materialne stroške v višini 21.335,00 EUR letno.  

Za leto 2021 je zagotovljeno sofinanciranje 21.335,00 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki in 

sicer za: 

- investicijsko vzdrževanje (delno sofinanciranje strežnika in nakup dveh klimatskih naprav za 

učilnice) do višine 4.500,00 EUR, 

- stroške dela za projekt Večgeneracijski center do višine 12.000,00 EUR, 

- materialne stroške za izvedbo petih jezikovnih tečajev v obsegu 125 ur do višine 4.835,00 

EUR. 

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

Sredstva so predlagana na podlagi predloga finančnega načrta javnega zavoda. 

10101 Prevozi učencev 431.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu določa: 

"Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za prevoze 

učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s 

posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih." 

 

Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa: 

"Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri 

kilometre od osnovne šole. 

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od 

osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem 

prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do 

povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem prebiva. 

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. 

Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do 

brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako 

določeno v odločbi o usmeritvi. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne 

strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, 

če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre. 

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja 

in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. 

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. 
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Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do brezplačnega prevoza, če 

je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan. 

Določilo petega in sedmega odstavka ne velja za učence, starejše od 18 let, ki so vključeni v 

posebni program in uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb." 

 

Prevozi učencev (v /iz OŠ) v Mestni občini Nova Gorica se izvajajo: 

- z mestnim prevozom, 

- z javnim linijskim prevozom, 

- s posebnim linijskim prevozom, 

- prevoz s kombiji, ki jih izvajajo vozniki osnovnih šol (OŠ Branik, OŠ Dornberk, OŠ Kozara 

Nova Gorica), 

- individualno, skladno z izdanimi odločbami in pogodbami (učenci z odločbo o usmeritvi). 

 

Izvedli bomo vse potrebne postopke za organizacijo in financiranje prevozov učencev s 

prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki jih določa zakonodaja. 

 

Z drugim rebalansom se sredstva zmanjšujejo, ker zaradi epidemije Covid določeno obdobje niso 

izvajali prevozov. 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10103 Pomoč za novorojence 115.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za namen dodelitve enkratne 

občinske denarne pomoči Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu otroka skladno s trenutno 

veljavnim Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova 

Gorica (Uradni list RS, št. 81/19). Višina enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka 

znaša 500,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih. 

10105 Financiranje družinskega pomočnika 74.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o finančni razbremenitvi občin posega tudi v Zakon o socialnem varstvu, ki ureja 

spremembo pri zavezancu za plačilo prispevka za družinskega pomočnika. Zakon o finančni 

razbremenitvi občin določa, da financiranje pravic družinskega pomočnika iz občin preide na 

državo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in sicer izplačilo delnega 

plačila za izgubljeni dohodek, plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko 

varstvo.  

 

Na podlagi pojasnil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je občina 

stalnega bivališča invalidne osebe v času od začetka uporabe zakona do 31.12.2021, še vedno 
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dolžna izplačevati sredstva v breme ministrstva. Ministrstvo bo občini izplačana sredstva za 

družinskega pomočnika za leto 2021, povrnilo do konca koledarskega leta 2022 na podlagi 

izdanega računa. 

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

Izkustvena ocena porabe sredstev v preteklem letu in trenutnega števila upravičencev do plačila 

za izgubljeni dohodek. 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 630.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno 

varstvenih zavodih, mora pokrivanje le-teh po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti občina iz 

sredstev proračuna. O upravičenosti do doplačila oskrbnih stroškov in višini doplačila le teh odloča  

pristojni center za socialno delo z odločbo, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. V primerih, 

ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega 

v korist občine. 

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

Sredstva na postavki bodo porabljena za doplačilo socialnovarstvene storitve institucionalno 

varstvo. 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 184.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je posegel tudi v Stanovanjski zakon. 28. člen 

ZFRO določa, da sredstva za subvencije prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja zagotavlja 

državni proračun (tržne najemnine), potrebna sredstva pa med letom zalagajo občinski proračuni. 

V ta namen so bila na proračunski postavki zagotovljena sredstva, s Stanovanjskim skladom MO 

Nova Gorica pa je bila sklenjena letna pogodba.  

 

Glede na zadnja prejeta navodila Ministrstva za finance (z dne 18.5.2021), pa se 28. člen Zakona 

o finančni razbremenitvi občin pravilno interpretira tako, da založena sredstva ne predstavljajo 

odhodek občinskih proračunov, temveč države in gre za tako imenovani posredniški posel oz. 

agentski posel občine. Občina bo za subvencije tržnih najemnin založenih za leto 2021 vložila 

zahtevek za povračilo sredstev na pristojno ministrstvo. Ker se po navodilih Ministrstva za finance 

založena sredstva za subvencije tržnih najemnin beležilo  kot agentski posel, ne predstavljajo 

odhodka občinskega proračuna in jih na proračunski postavki ni potrebno zagotoviti. Agentski 

posli kot taki pomenijo, da se zagotavljajo evidence "mimo" proračuna, kar pomeni da ne gre ne 

za odhodek ne za prihodek, temveč za konte stanja. Likvidnost se v tovrstnih primerih zagotavlja 

v okviru občinske "zakladnice".  

 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo v višini planiranih sredstev za subvencije tržnih najemnin. 

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

Sredstva na postavki bodo porabljena za sofinanciranje neprofitnih najemnin. Sredstva na postavki 

se zmanjšujejo za planiran znesek subvencij tržnih najemnin, saj se tržne subvencije evidentirajo 

kot agentski posel oz. založena sredstva. 
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10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti 92.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za namen dodelitve denarnih 

pomoči na podlagi Odloka o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/19) (v nadaljevanju: odlok). Odlok določa upravičence, 

kriterije in postopke dodeljevanja ter izplačevanja pomoči.  

 

Osnovni znesek denarne socialne pomoči po odloku znaša 500,00 EUR. Višina odobrene denarne 

socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Denarna 

socialna pomoč je namenjena za regresiranje šolske prehrane; za subvencioniranje letovanj otrok 

in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce; za nakup 

šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih 

učenci oz. dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada; za pomoč pri nakupu osnovnih 

življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila,...) in kurjave; doplačilo 

stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov; kritje stroškov, ki 

niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne 

vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški 

bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških 

domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem..); 

kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja; 

pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter kritje drugih stroškov za premostitev 

trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let ...).  

 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo, ki pogojuje stanje v gospodarstvu se v letu 2021 

pričakuje porast števila prosilcev za občinsko denarno socialno pomoč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih. 

10110 Pogrebni stroški 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) mora stroške pogreba 

poravnati občina, ki prijavi pokop. Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik 

zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop 

prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti 

zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila 

najdena. Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne 

socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne 

pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. 

Občina za potrebe financiranja  in izvedbo osnovnega pogreba izvede javno naročilo in sklene 

pogodbo z izbranim ponudnikom. Osnovni pokop se izvede kot pokop z raztrosom, kjer se 

upepeljeni ostanki pokojnice/ka raztrosijo na pokopališču v Stari Gori. Pogrebna slovesnost se 

izvaja na pokopališču v Stari Gori v prostorih last Mestne občine Nova Gorica. 

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

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo osnovnih pokopov. 
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10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 61.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o Rdečem križu lahko občina  z območno organizacijo Rdečega križa Slovenije 

sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območne organizacije Rdečega križa 

Slovenije in specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja območna 

organizacija Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na podlagi dogovorjenih letnih 

programov. 

 

Proračunska sredstva se namenjajo sofinanciranju delovanja ter programov (oskrbovanje socialno 

ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami 

materialne pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za boljšo kakovost starejših 

oseb in otrok, projekt »Donirana hrana« ). 

 

Delovanje ekipe prve pomoči in nastanitvene enote se financirata iz drugih virov. 

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

Višina sredstev je bila pripravljena na podlagi plana za leto 2021. 

10124 Kulturni center 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena aktivnostim za vzpostavitev novega čezmejnega 

kulturnega centra v Novi Gorici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0109 Kulturni center 

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

Ocena potrebnih sredstev temelji na izvedbi dosedanjih podobnih projektov v občinski upravi. 

10143 Program Kulturnega doma 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina bo sofinancirala naslednje programe: 

a) Glasbeni abonma 

- abonmajski koncerti resne glasbe vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov, 

b) Drugi glasbeni programi 

- Cikli: Cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, Glasba z vrtov sv. Frančiška, 

- Mednarodno srečanje saksofonistov - SAXGO (mojstrski tečaji, festival), Festival srednjeveške 

in renesančne glasbe - Flores Musicae, Festival jazz glasbe - OKTOBER JAZZ, 

- Izredni koncerti (nekomercialni koncerti različnih glasbenih žanrov), 

- Čezmejni projekt: Med zvoki krajev, 

- Vzgojno-izobraževalni program: Glasbena mladina, 

- drugo. 

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

Ocena stroškov je izdelana na podlagi plana dela in predloga finančnega načrta javnega zavoda, 

ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega Odloka o 

sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica se z javnim razpisom izbere 

projekte v javnem interesu na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki jih izvajajo nevladne 

organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture. 

Mestna občina preko javnega razpisa izbere in sofinancira projekte s področja ustvarjanja, 

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, besednih, vizualnih, uprizoritvenih, glasbenih, 

vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju 

založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področij kulture. 

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

Ocena je izdelana na podlagi potreb, preteklih javnih razpisov ter razpoložljivih proračunskih 

sredstev. 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport
 254.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje - stroški materiala in storitev. Vsi 

objekti v sklopu Športnega parka in izven njega potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje. 

V postavki so zajeti stroški za delovanje in upravljanje športnih objektov, ki so v osnovi namenjeni 

za vadbo in treninge v okviru mnogih športnih društev ter za pouk športne vzgoje, ki jo izvajajo 

osnovne in srednje šol. 

Del sredstev je namenjen za vzdrževanje vozil zavoda. 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda. 

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 107.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova 

Gorica ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 

Mestni občini Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. 

 

V skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 

Mestni občini Nova Gorica se sofinancirajo trije sklopi programov ali projektov in sicer: 

A. Programi in projekti namenjeni invalidom in bolnikom 

- programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se 

vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo 

življenje z invalidnostjo, 

- programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim 

bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, 

- programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi. 

B. Humanitarni in socialni programi in projekti  

- programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske 

posameznikov, 



 

 97 

- programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo 

vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja, 

- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem 

okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov.  

C. Drugi socialni programi in projekti  

- programi in projekti upokojenskih društev, 

- drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko 

učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov ipd. ) in ne 

spadajo v sklopa A in B. 

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

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje programov in projektov prijavljenih na javni razpis. 

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 145.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljstva poteka na podlagi javnega razpisa, ki 

ga izvede Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.  

Pravilnik in merila za izbor programov na javnem razpisu upoštevajo kakovost produkcije, 

dosežene uspehe, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno 

usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih 

srečanjih itd. Na ta način se vrednosti kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti na 

različnih področjih ljubiteljskega kulturnega dela. 

Sredstva se nameni za: 

1. sofinanciranje programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne 

občine Nova Gorica v letu 2021 – javni razpis 2021, 

2. izvedbo strokovnih in organizacijskih del, izvedbo območnega in medobmočnega programa, 

sodelovanje pri pripravi kulturnih programov. 

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

Ocena je izdelana na podlagi izvedenega programa Območne izpostave Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti in programov kulturnih društev na področju ljubiteljstva v preteklih letih, ob 

upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 54.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okvirni višini se nameni za strošek dela dveh zaposlenih (plače, prispevki in drugi 

osebni prejemki) na Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Novi Gorici. 

Sredstva za dodatna dva zaposlena krije Ministrstvo za kulturo. 

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

Predlog je izdelan na podlagi izhodišč iz predhodnega leta. 

10151 Program Pomoč na domu 587.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom upokojencev Nova Gorica je  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.  
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Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot 

socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene 

socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih 

storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Slednji 

natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to: 

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, 

- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov. 

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški 

pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški 

plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina… 

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

Sredstva na postavki bodo porabljena za sofinanciranje izvajanja socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu. 

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 350.732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica – 3. faza, je bila po 

naročilu Zdravstvenega doma izdelana projektna (IDZ, PGD in PZI) in investicijska (DIIP, PIZ in 

IP) dokumentacija. V letu 2021 je MONG poravnala komunalni prispevek in naročila izdelavo 

projektne dokumentacije za ureditev okolice območja gradnje prizidka zdravstvenega doma. 

Dokumentacija bo v letu 2021 v celoti izdelana, prav tako se pričakuje, da bo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo zdravstvenega doma z garažno hišo, ki je trenutno v teku. Pričetek gradnje 

se pričakuje v letu 2022, zaključek pa v letu 2023. Vrednost investicije bo v začetku do vrednosti 

kril Zdravstveni dom, nato pa razliko MONG (predvidoma večino v letu 2023). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0003 - Investicija v ZD Nova Gorica - III.faza 

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

Izračun temelji na podlagi izdelane projektne in investicijske dokumentacije. 

10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza 7.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt, ki zajema rekonstrukcijo stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica, 

z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in energetsko sanacijo stavbe. Izdelana je 

projektna dokumentacija, naročena je sprememba, ki dopolnjujejo izdano gradbeno dovoljenje (iz 

l.2008) in vključuje premik požarnega stopnišča, ter s tem dodatno ureja požarno varnost v 

objektu. V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za poravnavo vse 

obveznosti vezanih na zaključitev dopolnjevanja dokumentacije za premik požarnega stopnišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0157 - Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza 

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

Ocena vrednosti je bila izdelana na podlagi do sedaj izdelane projektne. 
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10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 24.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 Centra za zdravljenje 

odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena ambulanta. Del sredstev za 

delovanje ambulante v Čepovanu zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vendar 

glede na število opredeljenih pacientov, sredstva za delovanje le-te ne zadoščajo. Zaradi ohranjanja 

ambulante v Čepovanu zagotavljata sredstva za delovanje  javna zavoda Zdravstveni dom 

Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz 

lastnih sredstev. Za pokrivanje dela teh stroškov se s strani mestne občine namenjajo proračunska 

sredstva Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo in Zdravstvenemu domu Zobozdravstveno 

varstvo. Sredstva se namenjajo še za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti, katerega 

sofinancirajo tudi ostale občine soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno 

varstvo Nova Gorica in občine, katerih občani so uporabniki Centra za zdravljenje odvisnosti.   

 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje cepiva proti 

klopnemu meningoencefalitusu v višini 50 % cene cepiva, sofinanciranje akcije "čisti zobje ob 

zdravi prehrani"  ter druge izdatke, potrebne zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 

varstva v pristojnosti občine. 

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

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan, ambulante za 

zdravljenje bolezni odvisnosti, promocijske akcije cepljenja proti KME in druge izdatke, potrebne 

zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega varstva v pristojnosti občine. 

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova 

Gorica- Izgradnja pokritega bazena 4.847.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020  je eden izmed 

prioritetnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje 

športnega parka v Novi Gorici. Ključno težavo športnega parka predstavlja, da se je širil in 

dopolnjeval dokaj nenačrtno, glede na trenutne potrebe po zagotoviti posameznih vrst športnih 

površin.  Posebej dotrajan,  nevzdrževan  ter neestetsko urejen je osrednji prehod ter tlakovana 

teniška igrišča, ki ne izpolnjujejo standardov kvalitetnih športnih površin. Območje športnega 

parka nima jasno izraženega javnega značaja, ki bi jo, glede na osrednje mestno območje moral 

izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez 

območje.  

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin 

športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let, 

vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne 

rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno 

se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih 

naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor 

oddala vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve  sofinanciranja 

operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 

2014-2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, 
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sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka 

preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi  pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in 

kohezijsko dne 24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi 

katerega lahko mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje. 

 

V letu 2020 se je pričela izgradnja objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo 

dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič 

energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih 

programov  in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in 

posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. 

Izdelana je bila tudi sprememba in dopolnitev PZI projektne dokumentacije za umestitev dvižnega 

dna in za dosego pogojev za skoraj nič energetsko stavbo. Izdelana je bila spremembo vloge za 

pridobitev kohezijskih sredstev, objekt pa smo prijavili tudi na razpis EKO sklada za nepovratna 

sredstva za skoraj nič energetske stavbe in s tem pridobili sofinanciranje v višini 740 tisoč EUR.  

Izvedba del se nadaljuje v letu 2021 in zaključi predvidoma v marcu 2022. 

 

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena - 

predvidoma v jeseni 2021.  Ureditev zajema ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za 

druženje, kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in 

hortikulturno ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega 

bazena. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41 eur z DDV. 

 

Z amandmajem na seji mestnega sveta je bila proračunska postavka znižana za 300.000 eur, zaradi 

delnega zamika aktivnosti, povezanih z zunanjo ureditvijo, ki ne vplivajo na samo otvoritev 

objekta, ampak pomenijo njegovo nadgradnjo v smislu hortikulturne ureditve in sodobnega 

urbanega opremljanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0118 - Optimizacija in aktivacija površin športnega parka NG - Izgradnja pokritega 

bazena 

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

Investicijska dokumentacija: študija izvedljivosti in investicijski program ter projekt za izvedbo s 

projektantskim popisom in oceno vrednosti. 

10175 Program Mladinskega centra 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenijo za: 

 

• sredstva za materialne stroške za izvajanje programov (mladinske delavnice, tečaji, športni 

programi, kulturno – umetniški programi, izobraževalni programi, mednarodni programi), 

• sredstva za izvajanje programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto, 

• sredstva za izvajanje programa primarne preventive, 

• sredstva za izvajanje počitniškega varstva otrok, 

• sredstva za organizacijo mednarodne kolonije Art of Nature 2021, 

• sredstva za izvedbo dvoletnega preventivnega tabora v Čepovanu. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda. 

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 pa 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. 

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

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 

občanom, ki imajo začasno bivališče v drugi občini. 

10179 Vrtec Grgar 576.239 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije (IZP, DGD in 

PZI) za gradnjo vrtca ter izvedbo vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (rušitev in gradnja 

vrtca ter komunalna ureditev).  

 

Z 2. rebalansom proračuna se usklajuje dinamika izvedbe. Največji zamik nastaja zaradi zamud 

pri izvedbi izbranega izvajalca del. Ocenjuje se, da bo investicija zaključene v prvem četrtletju 

naslednjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0156 - Vrtec Grgar 

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

Izračun temelji na vrednostih sklenjene pogodbe za projektiranje in izvedbo vrtca Grgar ter 

sklenjene pogodbe za izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo. Vrednosti za koordinatorja za 

varstvo pri delu je ocenjena na podlagi primerljivih naročil. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 37.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine, ki so 

razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena. Javni interes na področju ohranjanja 

nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom, s katerim želi spodbuditi 

sofinanciranje projektov obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti. Glavni 

cilj je varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti 

do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni 

razvoj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0010 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 

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

Ocena je izdelana na podlagi preteklih javnih razpisov ter razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 43.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 so sredstva na proračunski postavki namenjena za odkup zemljišča pri gradu 

Rihemberk za potrebe ureditve parkirišča za obiskovalce ter za odkup delov javnih poti v bližini 

gradu. 

Sredstva na proračunski postavki se namenjajo tudi za del posegov v okviru urejanja vhodnega 

stolpa gradu, ki je v večini sofinanciran s strani projekta GREVISLIN. Projekt se z rebalansom 

uskladi v stroških vezanih na urejanje vodnega objekta gradu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-15-0013 - Revitalizacija gradu Rihemberk 

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

Izračun temelji na podlagi izračuna vrednosti zemljišč na obravnavanem območju ter na podlagi 

PZI dokumentacije za ureditev kanalizacije s čistilno napravo ter izvedbo GOI del nadstropja 

vhodnega objekta. 

10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 337.301 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je nadaljevanje urejanja objekta nekdanjega samskega doma za namene skupnostnih 

programov. Izdelana je PZI projektna dokumentacije, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. 

V letu 2020 se je pričela izvedba  del, ki se bo zaključila predvidoma v marcu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0029 - Skupnostni center Nova Gorica - II faza 

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

Na podlagi projektantske ocene vrednosti in investicijske dokumentacije. 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v MONG 47.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok, ki imajo otroke vključene v šestih javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorici, 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: 

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini 

Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 184/20). 

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

Ocena na podlagi predlogov finančnih načrtov javnih zavodov. 
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10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok, ki imajo otroke vključene v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih, 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: 

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Zagotavljajo se sredstva za otroke v 29-ih vrtcih po Sloveniji. 

Cilj izvajanja je upoštevanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini 

Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 184/2020) 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10203 Evropska prestolnica kulture 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture je začetek pet let dolgega procesa za oblikovanje 

in izvedbo programa v letu 2025, hkrati pa, skladno z zapisanim v prijavni knjigi in temeljnimi 

predpostavkami projekta, GO! 2025 pomeni obsežni in kompleksni razvojni projekt za obe mesti, 

ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja. 

V postopku kandidature so bile že zastavljene nekatere temeljne smernice delovanja, ki jih je 

potrebno ohraniti tudi v prehodu v novo fazo, torej fazo priprave. Med njimi velja izpostaviti:  

- Povezljivost razvojnih načrtov: GO! 2025 se mora razvijati skladno z drugimi strateškimi 

procesi v mestih in regiji, denimo Regijskim razvojnim programom, Temeljno urbano strategijo, 

ki bo v naslednjem programskem obdobju podlaga za pridobivanje sredstev v sistemu CTN, 

Strateškim čezmejnim programom Interreg itd.  

- PERMA.lab načelo je bilo vključeno v vse postopke za pripravo kandidature. V GO! 2025 

prenaša nekatere temeljne vrednote permakulture, kot so sobivanje različnosti, pozornost na 

robove, počasna in skladna rast in druge. V praksi to pomeni, da bomo celotni projekt razvijali 

postopoma, skladno z obstoječim kulturnim in širšim družbenim ekosistemom, z vključevanjem 

čim večjega števila dejavnikov.  

- Borderless kot slogan kandidature pomeni, da je preseganje meja in sodelovanje med 

skupinami bistvenega pomena. To pomeni preseganje meje med Italijo in Slovenijo, med občinami 

v regiji ter med panogami in področji (kultura, gospodarstvo, socialne dejavnosti, izobraževanje).  

Upravljalska struktura za Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 bo samostojni oddelek znotraj 

EZTS GO. V skladu z oblikovano strategijo in časovnico so za leto 2021 predvideni sledeči koraki:  

- Uprava EZTS GO ob sodelovanju skupine za pripravo kandidature pripravi predlog besedila 

sprememb Pravilnika o notranji organiziranosti EZTS GO (Regolamento per l'organizzazione 

interna del GECT GO).  

- Skupščina EZTS GO potrdi spremembe pravilnika in uradno ustanovi samostojni oddelek ter 

imenuje petčlanski nadzorni odbor. 

- Mestna občina Nova Gorica in občina Gorica ob podpori EZTS oblikujeta petčlansko 

neodvisno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa za izbiro direktorja in programskega 

vodje.  
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- Na podlagi dela komisije je objavljen javni razpis za izbiro direktorja in programskega vodje. 

Ob upoštevanju pritožbenih rokov in časa za sklenitev pogodb direktor in programski vodja 

nastopita svoje delo  

Vodstvo do septembra 2021 Nadzornemu odboru in skupščini EZTS GO v skladu z določili 

sprememb Pravilnika o notranji organiziranosti EZTS GO predstavi:  

- Podrobni poslovni in finančni načrt za 2022.  

- Okvirni poslovni in finančni načrt za obdobje 2022-2026.  

Operativni odhodki na podlagi prijavne knjige (bidbooka) v 2021 bodo: 

- Spremembe občinskih prostorskih aktov na obmejnem območju 

- Stroški dela in upravljanja (odgovorni za programski sklop EPICenter, upravljalec zapuščine, 

odgovorni za odnose z javnostmi, odgovorni za finančno vodenje in administracijo, odgovorni za 

doseg, razvoj občinstva in družabna omrežja, osebje za skrajšani delovni čas, pripravništva in 

prostovoljci  

- Mednarodna skupina zunanjih svetovalcev 

- Prevajalske storitve 

- Promocija znamke in dejavnosti ter marketing znamke in destinacije vključno s sodelovanjem 

na svetovni razstavi v Dubaju 

- Avdio video produkcija promocijskih materialov 

- Prenova spletne strani in IT podpora 

- Programske dejavnosti (EPICenter in strategija urbanega razvoja, lokalni in mednarodni 

promocijski dogodki, vzpostavitev umetniških rezidenc z drugimi evropskimi prestolnicami 

kulture, izpeljava prvih projektov iz prijavne knjige ter pričetek razvoja osrednjih projektov za 

krepitev zmogljivosti, dejavnosti za šole, čezmejna srečanja kulturnih ustanov in nevladnih 

organizacij, koordinacija in usmerjanje občinskih poletnih prireditev, sodelovanje pri programskih 

usmeritvah Ekscentra 

- Zaščita in registracija blagovnih znamk ter njihov razvoj 

- stroškov potovanj za vzpostavitev mednarodne mreže EPK,  

- honorarja trojezičnega tajništva,  

- stroškov delovanja pisarne EPK 2025 na železniški postaji Nova Gorica. 

 

Z 2. rebalansom se usklajuje sredstva na postavki, ki znaša 300.000 EUR in sicer za izvedbo 

predvidenih aktivnosti v letu 2021 skladno z izvedbenim in finančnim načrtom, ki sta bila 

posredovana na Ministrstvo za kulturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0048 - Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza 

10205 URBINAT 77.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt URBiNAT (Healthy corridors as drivers of social housing neighborhoods for the co-

creation of social, environmental and marketable NBS) se osredotoča na regeneracijo in integracijo 

degradiranih območjih, v neposredni bližini urbaniziranih površin, s pomočjo inovativnih rešitvah, 

ki izhajajo iz samega naravnega okolja NBS (Nature-Based Solutions). Na ta način želi s pomočjo 

sonaravnih in trajnostnih načel zagotoviti ponovno socialno oživitev degradiranega območja, ki 
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bo neposredno povezano z urbanim delom. Cilj projekta je oblikovanje novih "zelenih javnih 

prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in naravnih povezav z bližnjimi stanovanjskimi 

skupnostmi. 

 

Projekt predlaga uvajanje novih modelov urbanega razvoja z inovacijami v javnem prostoru. 

Spodbuja socialno kohezijo s pomočjo živih laboratorijev (living labs), katerih cilj je prenos dobre 

prakse v domače okolje. Zajema vzorčne procese eksperimentiranja in inovativnosti metodologij, 

so-oblikovanja in so-implementacije ter medsebojnega vplivanja znanstvenih dognanj in znanj iz 

lokalnih skupnosti. 

 

V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. V 

preteklosti je bil sam vodotok izpostavljen preveliki onesnaženosti, zaradi neprimerne 

opremljenosti s komunalno infrastrukturo. Z začetkom izgradnje Centralne čistilne naprave Nova 

Gorica se je kvaliteta kakovosti vode Korna izboljšala. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki 

poteka skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. 

Je eden izmed naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno 

območje ob Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo naravnih 

rešitev (NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga 

povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo finanancirana priprava 

projektne dokumentacije. 

 

Vrednost projekta: 13,019,300 EUR za celotno partnerstvo (od tega za MONG 316.800,00 EUR). 

Delež sofinanciranja iz EU sredstev je 100% (Program Horizont 2020). 

 

V letu 2021 bomo zaključevali aktivnosti vključevanja javnosti v proces urejanja prostora 

(območje ob Kornu) in pripravljali podlage za idejno zasnovo ureditve tega območja po načelih 

NBS in s pristopom vključevanja javnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0038 URBINAT 

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

Plan aktivnosti in stroškovnik iz prijavnice na program EU H 2020. 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt obnove Laščakove vil v Rafutskem parku, z namenom ohranjanja 

kulturnega spomenika lokalnega pomena. V letu 2020 je bila izdelana IZP in PZI projektna 

dokumentacija za projekt OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".  

V letu 2021 bodo proračunska sredstva porabljena za izdelavo razpisne dokumentacije in za samo 

izvedbo javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za vhodni objekt, 

Laščakovo vilo in garažo v okviru parka. 

 

Z 2. rebalansom se spreminja dinamika investicije. V teku je priprava povabila projektantom za 

izvedbo projektne dokumentacije IZP in DGD, ki bo osnova za prijavo na bodoče razpise za 

sofinanciranje tovrstnih investicij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0042 - Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Strokovne podlage in DIIP pripravljen za namen pridobitve stavbne pravice. 

10207 GREVISLIN 130.443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt Grevislin, ki je namenjen ohranjanju in izboljšanju stanja ogroženih 

vrst in habitatnih tipov ob rekah. Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu, ki bo trajal 

do 2021. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-

ITA. 

 

Projekt je v fazi izvajanja. Mestna občina Nova Gorica bo kot partner v projektu izvajala aktivnosti 

na območju svoje občine, kot tudi na območju Občine Renče-Vogrsko in Občine Miren-

Kostanjevica skladno s sporazumom o sodelovanju. 

Mestna občina je v začetku leta 2020 izvedla javno naročilo za izvedbo del "Vstopna točka Lijak". 

Investicija v ureditev Vstopne točke Lijak (parkirišča in zazelenitev) je bila zaključena v letu 2020. 

 

S strani mestne občine je bila v začetku leta 2020 podpisana tudi pogodba za izdelavo izvedbenega 

scenarija vsebine Infoteke na gradu Rihemberk. Sledili bodo še načrti opreme z grafičnim 

oblikovanjem razstave in ostale pripadajoče opreme. Izvedba ureditve "Infoteke na gradu 

Rihemberk", ki zajema investicijsko vzdrževalna dela in opremo prostorov, je predvidena v letu 

2021. 

V letu 2021 se bo na območju Občine Renče-Vogrsko pričelo z investicijo v ureditev zelene 

infrastrukture ob reki Vipavi. Ravno tako se bo za Občino Miren-Kostanjevica pričelo s pripravo 

ustrezne projektne dokumentacije za izvedbo 6 predvidenih ukrepov zelene infrastrukture. 

 

Z drugim rebalansom proračuna se usklajuje vrednost proračunske postavke in NRP projekta. 

Sredstva za izvajanje investicij in drugih del v drugih občinah, moramo zagotavljati samo v NRP 

projektu in ne na proračunski postavki 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0041 - GREVISLIN 

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

Prijava - vloga za pridobitev sredstev EU za projekt GREVISLIN na  program čezmejnega 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija Italija 2014-2020. 

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjene za naslednje športne programe: 

 

1. za izvajanje dela športnih programov, ki niso predmet letnega program športa in sicer: 

- plavalno opismenjevanje, 

- šolska športna tekmovanja, 

-           športna petka, 

 

2. za izvedbo raznih športnih prireditev in sicer:  

- Športnik Goriške, 
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-           Go4trail - tekaška prireditev 

-           Poživimo mesti  

- Soška regata 

- Goricatlon 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda. 

10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko 

varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu 

2018 začasno usposobljene za delovanje), pri pregledu cisterne za kurilno olje je ugotovljeno 

puščanje, objekt ima velike energetske izgube. Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo 

rekonstrukcije objekta v 6. fazah. Najnujnejša je faza1. - rekonstrukcija kotlovnice, ki je bila 

izvedena v letu 2020. V letu 2021 je za končni obračun in stroške nadzora potrebno zagotoviti še 

cca.1000,00 eur sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0015 - Rekonstrukcija OŠ Čepovan 

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

IDZ projektna dokumentacija z projektantsko oceno vrednosti. 

10219 Sanacija letnega bazena 39.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so ocenjena sredstva za sanacijo letnega bazena z bazensko školjko 

velikega in malega bazena, obbazensko ploščadjo z zamenjavo tlakov in sanacijo vseh elektro in 

strojnih instalacij (brez strojnice, ki je že bila rekonstruirana). Izdelana je projektna dokumentacija 

PZI, projektantska ocena GOI del dveh faz znaša 1.683.000,00 eur. Izvedba del je bila predvidena 

po kopalni sezoni 2021, vendar se je zaradi možnosti sofinanciranja zamaknila v drugo obdobje. 

Oddana je bila vloga za sofinanciranje projekta na Fundaciji za Šport, preverja pa se tudi druge 

možnosti sofinanciranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0017 - Sanacija letnega bazena 

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

Ocena vrednosti načrtovanih ukrepov. 

10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca 100.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt obnove obstoječe telovadnice na Osnovni šoli Frana Erjavca ki je 

dotrajana in potrebna temeljite obnove, da bo ustrezala sodobnim standardom izvajanja športne 

vzgoje. Izvedba del je v teku, predviden konec del je marec 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0020 - OŠ Frana Erjavca - rekonstrukcija telovadnice 

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

Ocena vrednosti je izdelana na podlagi že podpisane pogodbe. 
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10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ 

Šempas z umestitvijo štirih dodatnih učilnic in pomožnih prostorov. V izdelavi je IZP, DGD in 

PZI dokumentacija, pri čemer še ni rešeno zagotavljanje zadostnih parkirnih prostorov. 

Izvedba del je previdena po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedbi javnega naročila za izbiro 

izvajalca - predvidoma v začetku letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 

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

Na podlagi projektantske ocene vrednosti in investicijske dokumentacije. 

10223 Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk 40.703 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo na proračunski postavki v letu 2021 porabljena za izgradnjo dela 

investicije - priklop (I. faza), ob katerem se izvede prijava začetka gradnje, ter omogoči nemoteno 

delovanje OŠ in Vrtca med izvedbo faze rušenja stare telovadnice. Dela so v izvajanju. Predviden 

zaključek I. faze projekta je marca 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0023 - Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk 

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

Ocena vrednosti je izdelana na podlagi projektne in druge dokumentacije. 

10224 Dnevni center za starejše občane 51.202 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna 2019 se je odprla nova proračunska postavka za vzpostavitev dnevnega 

centra za starejše občane.  

 

Z 2. rebalansom proračuna se usklajuje dinamika izvedbe. V letu 2021 se sredstva namenjajo za 

projektno dokumentacijo DGD in PZI za ureditev prostorov v pritličju stavbe na Erjavčevi 39 za 

potrebe umestitve dnevnega centra za starejše občane, preostanek vrednosti se prenaša v leto 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane 

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

Ocena vrednosti izhaja iz grobe ocene vrednosti investicije, ki izhaja iz projektne dokumentacije 

IZP. IZP je bil izdelan po naročilu Stanovanjskega sklada MONG. 

10225 URBACT III - Thriving Streets 49.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Omejitvam, ki izhajajo iz pandemije se je prilagodil tudi projekt in je zato del aktivnosti, ki so bile 

načrtovane za leto 2020 prenesenih v leto 2021. Slednje se bodo v letu 2021 izvajale skladno s 

pripravljenim planom dela (ROADMAP IAP) in odobreno prijavnico projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-20-0037 - URBACT III - Thriving Streets - II. faza 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prijavnica projekta 

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 25.017 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ 

Čepovan z umestitvijo dveh dodatnih učilnic vrtca in pomožnih prostorov ter nato preselitev 

obstoječega oddelka, izvedba drugega prizidka z umestitvijo šolske kuhinje, jedilnice in knjižnice.. 

V izdelavi je IZP, DGD in PZI dokumentacija. 

Izvedba del je previdena po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedbi javnega naročila za izbiro 

izvajalca - predvidoma v poletnih počitnicah 2022, zaključek gradnje pa pred začetkom šolskega 

leta 2023 - v Avgustu 2023. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 

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

Na podlagi projektantske ocene vrednosti in investicijske dokumentacije. 

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole
 1.328.755 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici je že zelo dotrajan, leto izgradnje sega v 1956, v zadnjih 

30 letih se je v objekt zelo malo vlagalo, zato je potreben celovite rekonstrukcije. Objekt je v 

degradiranem območju, zato se poleg same rekonstrukcije in energetske sanacije pripravlja tudi 

ureditev okolice in celotnega šolskega kareja. Z objekt je izdelana PZI projektna dokumentacija, 

enako za zunanjo ureditev šolskega kareja. Oddana je vloga za sofinanciranje. Izvedba del je 

predvidena v letih 2021 in 2022, z zaključkom v letu 2023. Izvajalec je pričel z izvedbo del v juliju 

2021 in bo dela zaključil predvidoma v septembru 2022, dela potekajo po terminskem planu. 

 

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika porabe sredstev na podlagi trenutnih podatkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo OŠ 

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

Ocena vrednosti v okviru projektne naloge za prenovo OŠ MŠ in ocene vrednosti ukrepov v okviru 

REPa. 

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 26.406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt ureditve oziroma revitalizacije degradiranih površin Rafutskega 

parka. V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za ureditev dostopa do 

delovišča ter za izvedbo pripravljalnih del, nujnih vzdrževalnih del na objektih v parku za 

zagotovitev varnosti na območju ter za pričetek urejanja vegetacije. 

 

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe investicije. MONG še ne poseduje sklepa o 

odobritvi sredstev za izvedbo sofinanciranja za izvedbo del in zato se velik del sredstev prenaša v 

naslednje leto. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0044 - Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 

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

Strokovne podlage, izdelana PZI dokumentacija z oceno vrednosti, investicijska dokumentacija 

ter vloga za neposredno potrditev za sofinanciranje projekta iz sredstev EU (mehanizem CTN, PN 

6.3). 

10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za ureditev obstoječih in izgradnjo novih 

površin in objektov za šport in rekreacijo. Za ta namen oblikovana delovno operativna skupina bo 

sprejela odločitev katere investicije se bo izvedlo. V letu 2021 bodo sredstva na proračunski 

postavki porabljena za izgradnjo pump track asfaltnega poligona. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0051 - Ureditev športno rekreacijskih objektov 

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

Ocena vrednosti je izdelana na podlagi strokovnih, izkustvenih ocen predvidenih stroškov za 

izvedbo del. 

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 30.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programi za starejše, ki preprečujejo socialno izključenost starejših občanov in omogočajo 

samostojnejše življenje, so v lokalni skupnostni zelo pomembni. Mestni svet Mestne občine Nova 

Gorica je sprejel sklep, s katerim je brezplačne prevoze za starejše opredelil kot dopolnilni socialno 

varstveni program lokalnega pomena. Na podlagi sprejetega sklepa je bil 17.12.2020  sprejet 

Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica.  

 

Skladno z odlokom o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini 

Nova Gorica je bil objavljen javni razpis in izbran izvajalec. 

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

Sredstva na postavki bodo porabljena za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše. 

10235 European comunity of sport 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so predvidena sredstva za pripravo kandidature za naslov Evropska regija športa 

2021. Mestna občina Nova Gorica bo za naslov kandidirala v sodelovanju z Občino Šempeter – 

Vrtojba in Občino Gorica. 

10236 Dostopnost za invalide - priprava projektne dokumentacije in 

izvedba 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo akcijskega načrta izvajanja ukrepov iz Strateškega 

načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 

sprejel na seji dne 21.11.2019. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide - priprava projektne dokumentacije 

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

Sredstva na postavki so določena na podlagi ocene. Porabljena bodo za prilagoditev spletne strani 

občine. 

10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - 

garancija 94.914 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi unovčene bančne garancije so bo izvedla odprava napaka na športni dvorani pri OŠ 

Milojke Štrukelj iz garancijske dobe. 

 

Z 2. rebalansom se sredstva usklajujejo, ker se pričakuje da se bo del odprave napak izvedlo šele 

v letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 

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

V decembru 2020 je bila unovčena bančna garancija v vrednosti 189.826,41 EUR. V letu 2021 

bodo odpravljene napaka, ki so predmet garancije. Preostanek sredstev bo vrnjen garantu. 

10255 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo javnega razpisa za 

sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni 

občini Nova Gorica v skladu z odlokom, ki ureja to področje. Področja sofinanciranja določa Letni 

program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja, 

ki ga vsako leto sprejme Mestni svet. 

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

Izračun sredstev temelji na podlagi potreb za podporo programom in razvojnim projektom na 

področju terciarnega izobraževanja, ki se izvajajo v Mestni občini Nova Gorica. 

10256 IT oprema ekip MENMP VZD NG 15.884 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt: »IT OPREMA EKIP MOBILNIH ENOT NMP V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVA 

GORICA « obravnava nabavo strojne in programske opreme za  vnos in izmenjavo podatkov na 

oziroma o intervencijah.  

 

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša  15.884,40 EUR z DDV oziroma 

13.020,00 EUR brez DDV. Mestna občina Nova Gorica bo investicijski projekt prijavila na Javni 

razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji 

za leto  2021« Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 2. 7. 2021 številka objave 

105/2021, Ob-2482/21,  ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v 

Načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«.  

Predviden znesek sofinanciranja investicijskega projekta s strani Ministrstva za zdravje po tem 

javnem razpisu znaša  10.416,00 EUR (t.j. 80% upravičenih stroškov, DDV je upravičen strošek). 

Preostala sredstva v višini  EUR bo zagotovil javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 

Gorica in sicer v višini 5.468,40  EUR. 
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Predviden čas nabave in dobave opreme je od septembra 2021  do konca novembra 2021, ko je 

predvidena izvedba kvalitativnega-internega prevzema opreme; končni obračun, prenos med 

osnovna sredstva in predaja opreme upravljavcu (v uporabo) je ravno tako predvidena do konca 

novembra 2021. Zaključek investicijskega projekta (priprava in oddaja zaključnega poročila, 

oddaja zahtevka za sofinanciranje in zaključek financiranja) pa je predviden do konca leta 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 084-12-0038 IT oprema ekip MENMP VZD NG. 

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP - izdelala Mestna občina Nova Gorica, julij 

2021 

10258 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski 

posegi na kamniti dekorativni plastiki 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti 

dekorativni plastiki 

Namen in cilj:  

Glavni razlog in namen projekta 

Glavni razlog za izvedbo projekta je izboljšanje urejenosti gradu Rihemberk ter izboljšanje stanja 

posameznih elementov gradu kot kulturnega spomenika. Predmet projekta je konserviranje in 

restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk. Dela bodo 

vključevala ureditev vseh tovrstnih kamnitih elementov na glavni fasadi in v notranjosti 

kapele.Kapela stoji ob glavnem grajskem dvorišču.  

Z realizacijo projekta bo dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšanje njene 

urejenosti in izboljšana dostopnost za obiskovalce. Navedeno bo zagotovljeno tudi z uporabo 

avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservat. načrtu iz 2018. Hkrati bo omogočeno 

nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti. 

Sredstva za opisano obnovo kapele so bila v 2021 pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo 

(javni razpis JPR2-SVP-2021-2022) – v kategoriji restavratorskih in konservatorskih del, ki so s 

strani razpisovalca financirana 100%. Maksimalni zaprošeni znesek je bil 40.000 EUR, MONG je 

na razpisu pridobila 38.332,40 EUR, kar pokrije vse predvidene predračunske stroške projekta. 

Izvedba projekta je predvidena v začetku leta 2022, z zaključkom del pred odprtjem gradu v 

začetku turistične sezone 2022.    

Uvrstitev v NRP je potrebna zaradi podpisa pogodbe s financerjem ter zaradi pravočasne izvedbe 

postopka za izbor izvajalca del (predvideno konec leta 2021).  

Cilj projekta 

Cilj projekta so obnovljeni in urejeni vsi kamniti deli grajske kapele sv. Pankracija na gradu 

Rihemberk in sicer v notranjosti in na fasadi kapele, ki soustvarja osrednje dvorišče gradu. 

Obravnavani elementi na fasadi bodo vključevali profilirane elemente vhodnega stopnišča, 

nefiguralni portal vhodnih vrat s profiliranim vencem, nefiguralne okvirje oken in polkrožne niše 

nad vhodom ter nefigurirane elemente empore s stebri, policami in loki. Obravnavani elementi v 

notranjosti kapele bodo vključevali ureditev baročnega oltarja z vsemi sestavinami (podnožje, 

menza, oltarni nastavek), nefiguralni okvir odprtine oratorija ter štiri gotske kozole – ostanke 

nekdanjega gotskega poslikanega rebrastega stropa). 

Kazalnik 

Realizirana obnova in ureditev vseh elementov po popisu.  
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Stanje projekta:  

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so po sklopih redno v teku od leta 2017, ko je bil grad 

ponovno odprt za javnost. Prvi obnovitveni posegi na stavbi grajske kapele v tem obdobju so bili 

izvedeni v zimi 2017-2018 – obnova razpadajoče strehe. Izvedba obravnavanega projekta pomeni 

nadaljevanje posegov za ureditev kapele in njeno vključitev v programe gradu Rihemberk za 

obiskovalce. 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 

FURS..) 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje 

občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati 

provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Sem sodijo obračuni storitev Banke Slovenije, 

stroški gotovinskega poslovanja, direktne bremenitve, tiskanje položnic, stroški vodenja prosto 

razpoložljivih sredstev, v okviru enotnega zakladniškega računa občine, ter obračun nadomestil, 

povezanih s poslovanjem mestne blagajne. Za le-to je bila v letu 2019, po izvedenem postopku 

javnega naročanja, sklenjena nova triletna pogodba, ki bo veljala do 31.12.2022, s katero se je 

cena za opravljanje storitve povišala za dve tretjini, v primerjavi s predhodno pogodbo. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let in novih znanih podatkov. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 230.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je ustanovila samostojno pravno osebo Stanovanjski sklad,  ki posluje 

kot javni sklad  in je zadolžen za upravljanje z občinskimi stanovanji, izgradnjo neprofitnih 

stanovanj ter reševanje stanovanjske problematike posameznih občanov. Postavka vključuje 

sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica skladno s kadrovskim 

načrtom in dejansko zasedenostjo delovnih mest na skladu. Pri izračunu so upoštevane vse znane 

in potrjene zakonske spremembe na področju plačne politike. 

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

Sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada temeljijo na izračunih potrebnih sredstev za plače v 

skladu s sprejetimi zakonskimi izhodišči in zaposlitveno strukturo ter materialne stroške 

zaposlenih in druge stroške, ki so nujni za delovanje. 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne 

kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov. Poleg že 

prevzetih obveznosti so sredstva namenjena še za plačilo obresti iz naslova novega dolgoročnega 

zadolževanja. Višina le teh je odvisna od datuma črpanja kredita, zato se upošteva ocena potrebnih 

sredstev. 

 

Z rebalansom se proračunska postavka znižuje, zaradi sklenjenih aneksov k že obstoječim 

kreditnim pogodbam, kar je znižalo stroške obresti. 

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah in izračun za predvideno novo zadolževanje. 
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11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne 

infrastrukture 83.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb so za potrebe izvajanja le-teh v najem prejeli javno 

infrastrukturo. Izvajalci med drugim vodijo računovodske evidence za najeto javno infrastrukturo 

in katastre gospodarske javne infrastrukture, strošek navedenih storitev bremeni občinski 

proračun. Iz sredstev postavke se financira tudi strošek izvajanja javnih pooblastil - izdaje 

projektnih in drugih pogojev, smernic in mnenj s strani javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija 

Nova Gorica. 

Zaradi nižjega dejanskega stroška vodenja evidenc v letu 2020 (poračun za leto 2020) in nižje 

ocenjene vrednosti teh del v letu 2021 od prvotno predvidenih, se nekoliko zmanjšuje višina 

sredstev potrebnih za izvedbo nalog iz prvega odstavka. 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

11023 Stroški zadolževanja 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za vodenje kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo 

plačujejo enkrat letno ter enkratnemu plačilu stroškov zadolžitve, ki so povezane z novim najetim 

dolgoročnim kreditom, zato se proračunska postavka z rebalansom ustrezno znižuje. 

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

Ocena glede na obstoječe pogodbene obveznosti. 

11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za 

stanovanjske kredite 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi javnega razpisa, ki ga bo pripravil 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica. Sredstva se bodo na podlagi razpisa in pod pogoji, 

ki jih bo le-ta določal namenila za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite 

občanov, s ciljem reševanja njihove stanovanjske problematike. 

12020 Polnilna postaja za električna kolesa na Trnovem 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala postavitev polnilne postaje za električna kolesa v 

središču Trnovega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0005 - Polnilna postaja za električna kolesa na Trnovem 

12021 Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem 23.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala preplastitev in ureditev športnega igrišča v središču 

Trnovega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0006 - Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem 
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12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem 16.362 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala nabava in postavitev dehidracijskih sanitarij v središču 

Trnovega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0007 - Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem 

12023 Ureditev okolice doma krajanov Osek in prireditveni prostor 

Vitovlje 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala ureditev okolice doma krajanov v Oseku in 

prireditvenega prostora na Vitovljah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0008 - Ureditev okolice doma krajanov Osek in prireditveni prostor Vitovlje 

12024 Sončna ura v centru Nove Gorice 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala izvedba projekta sončne ure v središču Nove Gorice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0009 - Sončna ura v centru Nove Gorice 

12025 Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem vrtu Ozeljan
 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala obnova zidu pod grajskim vrtom v Ozeljanu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0011 - Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem vrtu Ozeljan 

12026 Ureditev Športnega parka Rožna Dolina 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala ureditev športnega in otroškega igrišča v Rožni Dolini 

pri nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0014 - Ureditev Športnega parka Rožna Dolina 

12027 Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala obnova cestišča v zasleku, ki se deli med območji KS 

Šempas in KS Osek - Vitovlje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0015 - Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje 
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12028 Postavitev klopi (postajališča Rožna Dolina in ob kolesarski 

stezi Šempeter-NG) 3.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansiralo postavitev klopi na avtobusnih postajališčih v Rožni 

Dolini ter ob peš in kolesarski poti med Rožno Dolino in Novo Gorico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0016 - Postavitev klopi (postajališča Rožna Dolina in ob kolesarski stezi Šempeter-

NG) 

12029 Zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti (parceli 334/1 in 333/1 k.o. 

Nova Gorica) 2.996 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti v Novi Gorici. 

12030 Most/križišče pri veterinarskem zavodu 1.842 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansiralo izboljšanje signalizacije (postavitev ogledal) na križišču 

ulic Pri Hrastu, Pavšičevo naselje in Ščedne v Kromberku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0017 - Most/križišče pri veterinarskem zavodu 

12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in 

stare na Gradišču nad Prvačino 53.558 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala obnova igrišča na Gradišču nad Prvačino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0018 - Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino 

12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti 253.717 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo finansirala ureditev peš poti ob Kornu, ki se navezuje na zahodni 

strani na Pločnik ob poti na kapelo, na drugi strani pa na novo nastajajočo kolesarsko in peš pot 

na vzhodu ter za delno  ureditev nabrežja ob vodotoku Koren v Novi Gorici. Projekt bo predvidoma 

sofinanciran z EU sredstvi preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih 

naložb prednostnih naložb trajnostne mobilnosti. Projekt se z rebalansom uskladi po višini ter se 

uskladi  z novimi viri financiranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-21-0032 - Ureditev nabrežja Korna 

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta, "Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti", 

Projektno vodenje in finančno svetovanje, Mirjana Zelen s.p., januar 2021 
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13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 

Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda  455.900 €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za nakup treh  prenosnih računalnikov in tiskalnika za delo na terenu, kajti v 

letu 2020 niso bili dobavljivi zaradi izrednih razmer na trgu, ter dodatne opreme v zvezi z obstoječo  

strojno opremo. V letu 2021 je potrebno nabaviti še tri stacionarne računalnike za Medobčinsko 

redarsko službo, saj so obstoječi računalniki stari 10 in več let in ne odgovarjajo zahtevanim 

potrebam oz. niso kompatibilni z novimi prekrškovnimi aplikacijami, ki jih po posodobitvi  

uporablja prekrškovni organ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0057 - Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprava 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 399.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena izplačilu plač, prispevkov  in ostalih prejemkov za zaposlene v 

skupni medobčinski upravi, skladno s predvidenim kadrovskim načrtom. V mesecu decembru 

2020  je v Medobčinski upravi začela delovati  tudi Služba notranje revizije, in sicer s 

prerazporeditvijo ene javne uslužbenke - notranje revizorke iz uprave MONG. S tem se bo povečal 

odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov  Medobčinske uprave s strani države, in sicer  iz 

prejšnjih 30% na 35%.  Povečanje postavke je tudi zaradi na novo uvedene zakonske delovne 

uspešnosti za zaposlene javne uslužbence ter  zaradi uvedbe izmenskega dela (dopoldanska in 

popoldanska izmena) in občasnega nadzora ob sobotah ter nedeljah, za kar pripadajo dodatki za 

delo manj ugodnih delovnih pogojih. Znatno  povečanje sredstev je tudi posledica Korona krize 

oz. Covid-a-19 in posledično zakonitega izplačila posebnih dodatkov za delo v posebnih 

epidemioloških pogojih. Slednji Covid dodatki so v proračunu MONG prikazani zaradi tekočega 

izplačevanja, vendar bodo le-ti s strani države povrnjeni v celoti. 

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

Ocena stroškov ob upoštevanju zakonski obvez s področja plač 

13003 Posebni material in storitve 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup delovnih oblek - uniform za občinske redarje oz. za  opremo 

Medobčinske redarske službe ter za njihovo usposabljanje in izobraževanje ter za opremo in 

izobraževanje inšpektorjev oz. Medobčinske inšpekcijske službe. Zaradi Korona krize v letu 2020 

ni bilo končano izobraževanje za novo zaposlena občinska redarja v letu 2020, kar pomeni, da bo 

le-to končano, zaključeno  in plačano v letu 2021. Ravno tako bo potrebno poravnati izobraževanje 

na novo zaposlenega občinskega redarja v letu 2021. 

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

Ocena na podlagi preteklih let ob upoštevanju zakonskih obvez 

13004 Nakup goriva in vinjet 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov goriva za službena vozila, ki jih imajo v uporabi 

zaposleni v skupni medobčinski upravi. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena podlagi  porabe v preteklih letih 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in 

pristojbine za registracijo 7.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške zavarovanj in registracije ter morebitna popravila za službena 

vozila, ki jih uporabljajo zaposleni v skupni medobčinski upravi. 

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

Izkustvena ocena podlagi  porabe v preteklih letih 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno pisarniško poslovanje in drugo administrativno opremo in drobni 

pisarniški material skupne medobčinske uprave (npr. bloki za izdajo obvestila o storjenih 

prekrških) ter za energijo, tekoče stroške in komunikacije (prenosni tiskalnik občinskih redarjev, 

skener, tiskalnik...). 

Največji del stroškov predstavljajo poštni stroški zaradi vročanja po ZUP. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za električno energijo, vodo, ogrevanje, odvoz smeti, 

telefonske storitve, ki bodo nastali zaradi delovanja skupne medobčinske uprave. 

Poleg navedenega največji del stroškov predstavlja vzdrževanje programa za beleženje zaznanih 

prekrškov (zakonska obveza ločenega knjiženja prekrškovnih postopkov; delovanje mobilnih enot 

redarjev). 

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

Izkustvena ocena podlagi  porabe v preteklih letih 

21 KS BANJŠICE  27.719 €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Banjšice 5.808 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena proračunska sredstva, ki so namenjena urejanju igrišča in 

večnamenskega prostora ter druga manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za 

vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti Banjšice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Banjšice 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 
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21102 Delovanje  KS Banjšice 14.201 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  zvišujemo sredstva zaradi delnega povečanja lastnih prihodkov iz naslova iz 

naslova najemnin za poslovne prostore. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 1.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika "Praznik košnje" na 

Banjšicah, katerega soorganizator je krajevna skupnost ter nekaterih manjših prireditev, ki jih 

organizira krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Poraba preteklih let ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 3.568 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in poslovilni 

objekti 3.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 
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Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi povečanja prihodkov od 

najemnin za grobove. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

22 KS BRANIK 83.381 €  

22101 Delovanje KS Branik 22.899 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem 

KS:  

pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, strošek elektrike, vode, 

telefona, internetne povezave, odvoz smeti, strošek ogrevanja, strošek pogostitev, zavarovalne 

premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, nabavo drobnega inventarja in drugih 

osnovnih sredstev, izplačilo sejnin članom sveta Krajevne skupnosti ter plačilo po podjemnih 

pogodbah za tajniška dela ter urejanje okolice kulturnega doma Branik. Poleg navedenega so 

vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne 

skupnosti.  

 

Z rebalansom II zvišujemo sredstva na postavki zaradi povečanja lastnih sredstev iz naslova drugi 

prihodki od prodaje. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pogostitev in organizacijo nekaterih tradicionalnih prireditev, kot so 

krajevni praznik  "B'ndimska kvatrnica", praznik ob spominu na požig Branika 15.2.1944 in 

prireditev na Pedrovem, ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator in soorganizator je 

Krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 9.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves.  

Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje pretočnosti vodnih strug, čiščenje plavin in urejanje 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni 

objekti 21.893 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja -  

KS Branik 27.346 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena tako proračunska kot lastna sredstva, ki jih Krajevna 

skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanje in se namenijo za 

redne stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti 

Branik. V sklopu tekočega vzdrževanja se je izvedla čistilna akcija kulturnih domov v lasti 

Krajevne skupnosti ter ureditev ograje na igrišču v Braniku. Sredstva se nameni tudi za tekoče 

urejanje okolice kulturnih domov. V sklopu investicijskega vzdrževanja se načrtuje adaptacija 

nadstreška pri šoli v Spodnji Branici ter zamenjava dotrajanih oken in vrat kulturnih domov v lasti 

KS.  

 

Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore z rebalansom II 

delno zmanjšujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Branik 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

23 KS ČEPOVAN 40.432 €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Čepovan 5.956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena proračunska sredstva, ki so  namenjena sanaciji stopnišča 

zasilnih izhodov kulturnega doma. Poleg tega se sredstva nameni tudi za nakup pisarniške in druge 

opreme ter druga manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega 

premoženja krajevne skupnosti Čepovan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0165 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Čepovan. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

23102 Delovanje KS Čepovan 23.744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 1.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena organizaciji ter izvedbi krajevnega praznika ter manjših 

prireditev, ki jih organizira krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 3.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti6.152 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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24 KS DORNBERK 55.824 €  

24101 Delovanje KS Dornberk 17.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški elektrike, vode, 

telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje premije za objekte, 

nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. 

Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za tekoče vzdrževanje 

objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne 

skupnosti.  

 

Z rebalansom II se na proračunski postavki znižuje lastna sredstva kot tudi planirani prihodki iz 

naslova drugi prihodki od prodaje, zaradi prerazporeditve na postavo vzdrževanje krajevnih poti 

po KS. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 3.587 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo dveh gledaliških predstav, dva celovečerna koncerta, 

tradicionalno prireditev  "Glasbeni večeri Tabor", veseli december 2021, ter sodelovanje pri 

organizaciji prireditev Osnovne šole Dornberk in lokalnih društev. 

 

Zaradi povečanega obsega stroškov se z rebalansom II na proračunsko postavko prerazporedi 

lastna sredstva iz proračunske postavke delovanje. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 16.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves.  

 

Zaradi povečanega obsega stroškov se z rebalansom II na proračunsko postavko prerazporedi 

planirane prihodke iz naslova drugi prihodki od prodaje kot tudi lastna sredstva iz proračunske 

postavke delovanje. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 
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24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni 

objekti 18.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča Dornberk ter 

pokopališča Zalošče, obnovo pokopališkega zidu na pokopališču Dornberk ter obratovalne 

stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II znižujemo sredstva na postavki zaradi prerazporeditve dela sredstev na 

proračunsko postavko vzdrževanje krajevnih poti po KS. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  40.355 €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem 

KS: 

stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, stroški elektrike, vode, telefona, internetne 

povezave, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte, nabava drobnega inventarja in druge 

opreme ter izplačilo sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. 

Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino 1.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika in tradicionalne prireditve "Gregorčičevi 

dnevi" ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino3.971 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 
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cest in varnost prometa ter urejanje poti Aleksandrink.  Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je 

nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča 

in poslovilni objekti 6.989 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno.  

V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" se zbrana sredstva nameni za urejanje 

površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice, popravilo pokopališkega 

zidu oziroma ograje ter obratovalne stroške: vodenja evidenc pokopališča, stroški vode in odvoza 

smeti. 

Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova 

poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi 

vodijo. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

KS Gradišče nad Prvačino 16.845 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za obnovo tlakov in sanitarij v Kulturnem domu 

Gradišče, ureditev meteorne vode-cevi, ter ureditev lastništva nepremičnine Krajevne skupnosti 

Gradišče »stavba Gradišče 41«. 

 

Z rebalansom II se na proračunski postavki planirani prihodki iz naslova prihodki od najemnin za 

poslovne prostore, drugi izredni nedavčni prihodki kot prejete donacije in darila od fizičnih oseb 

zvišujejo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0166 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženj - KS Gradišče nad Prvačino 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

26 KS GRGAR 70.012 €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Grgar 31.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko so razporejena tako proračunska kot lastna sredstva, ki jih Krajevna skupnost pridobi 

iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so namenjena za zamenjavo in modernizacijo 

razsvetljave in ogrevanja ter adaptacijo I. nadstropja kulturnega doma v Grgarju. Poleg 

navedenega, se sredstva nameni tudi za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela na športnem 

igrišču. 
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Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore z rebalansom II 

delno zmanjšujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Grgar 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

26102 Delovanje  KS Grgar 21.565 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, 

stroški elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, strošek 

ogrevanja, zavarovanje premije za objekte ter izplačilo sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. 

Večjo investicijo na postavki delovanje KS bo predstavljala nabava prenosnega računalnika s 

priklopno postajo, dodatnim 24 palčnim zaslonom, tipkovnico in miško ter najem kopirno 

tiskalnega stroja. Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih 

površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne skupnosti. 

 

Planirana lastna sredstva iz naslova drugi prihodki od prodaje z rebalansom II zvišujemo. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi krajevnega praznika ter manjših priložnostnih 

prireditev, ki jih organizira in soorganizira krajevna skupnost, med katere se želi ponovno uvrstiti 

Martinovanje. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Grgar 7.813 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves, kar se običajno izvede dvakrat letno. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 
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26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni 

objekti 7.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno.  

V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" se zbrana sredstva nameni za urejanje 

površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter obratovalne stroške: 

stroški elektrike, vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 59.770 €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Grgarske Ravne - Bate 19.776 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunsko postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz 

najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za postavitev novih klopi in miz na otroškem 

igrišču in na izhodiščni pohodniški poti, nakup IR ogrevalnih panelov, obnovo otroških igral ter 

investicijska in vzdrževalna dela objektov v lasti krajevne skupnosti Grgarske Ravne – Bate. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0168 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate. 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate 27.527 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, 

stroški elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, strošek ogrevanja, zavarovanje 

premije za objekte, nabava drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

Krajevne skupnosti. 

Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za tekoče vzdrževanje objektov ter urejanje in 

čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne skupnosti. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi krajevnega praznika ter manjših priložnostnih 

prireditev, ki jih organizira in soorganizira krajevna skupnost. 
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Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate4.009 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča 

in poslovilni objekti 7.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za plačilo po podjemni pogodbi za urejanje površin v javni uporabi, ki 

so v sklopu pokopališča in mrliške vežice, strošek vodenja evidenc pokopališča ter plačilo odvoza 

smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

28 KS KROMBERK - LOKE 62.866 €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 27.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objekta in športnega igrišča ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin 

po KS, ki je v pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki znižujejo zaradi prerazporeditve dela lastnih 

sredstev na proračunsko postavko investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 
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28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 11.505 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - Loke - pokopališča in 

poslovilni objekti 10.869 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč ter za 

obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališč, stroški elektrike, vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi povečanja prihodkov od 

najemnin za grobove. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Kromberk - Loke 11.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena tako proračunska kot lastna sredstva, ki jih krajevna 

skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore in se namenijo nakup in namestitev  

kovinskega kontejnerja  za hrambo raznega orodja ter za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela 

tako na objektu kot tudi na športnem igrišču, ki je v pristojnosti krajevne skupnosti Kromberk-

Loke. 

 

Zaradi višjih stroškov od načrtovanih se z rebalansom II proračunska postavka poveča z 

prerazporeditvijo lastnih sredstev iz proračunske postavke delovanje KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0160 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Kromberk-Loke 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 1.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi krajevnega praznika ter manjših priložnostnih 

prireditev, ki jih organizira in soorganizira krajevna skupnost. 
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Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

 

Zaradi višjih stroškov od načrtovanih se z rebalansom II proračunska postavka poveča z 

prerazporeditvijo lastnih sredstev iz proračunske postavke delovanje KS. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

29 KS LOKOVEC 50.561 €  

29101 Delovanje KS Lokovec 19.054 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  zvišujemo sredstva zaradi delnega povečanja lastnih prihodkov iz naslova iz 

naslova najemnin za poslovne prostore. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

29102 Prireditve in praznovanja -  KS Lokovec 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi krajevnega praznika ter manjših priložnostnih 

prireditev, ki jih organizira in soorganizira krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 18.932 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje, sanacija škode na krajevnih poteh, ki 

nastane ob raznih vremenskih ujmah in ob pluženju cest za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS 
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29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Lokovec 6.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena proračunska sredstva, ki so  namenjena izgradnji kopalnice 

v dvorani kulturnega doma v Gornjem Lokovcu. Poleg tega se sredstva nameni tudi za nakup 

pisarniške in druge opreme ter druga manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za 

vzdrževanje stvarnega premoženja v pristojnosti krajevne skupnosti Lokovec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Lokovec 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni 

objekti 4.990 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter za obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališč, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II  se na proračunski postavki povečajo sredstva zaradi delnega povečanja prihodkov 

od najemnin za grobove. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev 

30 KS LOKVE - LAZNA 37.686 €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 20.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki znižujejo zaradi prerazporeditve dela lastnih 

sredstev na proračunsko postavko Prireditve in praznovanja. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 
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30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi krajevnega praznika ter manjših priložnostnih 

prireditev, ki jih organizira in soorganizira krajevna skupnost. 

 

Zaradi višjih stroškov od načrtovanih se z rebalansom II proračunska postavka poveča z 

prerazporeditvijo dela lastnih sredstev iz proračunske postavke Delovanje KS. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje, sanacija škode na krajevnih poteh, ki 

nastane ob raznih vremenskih ujmah in ob pluženu cest za zagotavljanje primerne prevoznosti cest 

in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in 

poslovilni objekti 3.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter za obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališč, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

31 KS NOVA GORICA 185.651 €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Nova Gorica 63.978 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunsko postavko so razporejena proračunska in lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost 

pridobi iz najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela 

nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti. Načrtuje se sanacija vertikalne kanalizacije in prilagoditev 

prostorov KS po meri invalidov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Nova Gorica 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 76.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti. Večji del sredstev je namenjen za izplačilo 

plače, regresa za letni dopust , povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposleni referentki v 

krajevni skupnosti. 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, stroški čiščenja, nabava časopisov 

in strokovne literature, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, strošek telefona in 

internetne povezave, zavarovalne premije za objekte ter nakup drobnega inventarja ter ostale 

opreme. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. Med 

izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za tekoče vzdrževanje 

objektov, ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne 

skupnosti. Na postavko so prerazporejena proračunska kot lastna sredstva KS.  

 

Z rebalansom II se proračunska postavka povečuje za prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

delo v posebnih pogojih - Covid dodatek. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova Gorica 28.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena izvedbi tradicionalnih prireditev kot so krajevni praznik, 

praznik jeseni, otroška pustna maškarada, delovanje galerije Frnaža ter prireditev ob tednu 

Rdečega križa. Poleg tradicionalnih prireditev pripravlja krajevna skupnosti tudi druge manjše 

priložnostne prireditve. Na postavko so prerazporejena tudi lastna sredstva KS. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova Gorica
 16.698 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena hortikulturni ureditvi in obnovi urbane opreme. Na postavko so 

prerazporejena lastna sredstva KS. 

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

Predlog finančnega načrta KS v okviru porabe lastnih sredstev. 

32 KS OSEK - VITOVLJE 80.779 €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  

KS Osek - Vitovlje 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena proračunska sredstva, ki so namenjena za tekoča in 

investicijsko vzdrževalna dela, nakup pisarniške in druge opreme ter drugih materialov in storitev, 
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ki so potrebni za vzdrževanje nepremičnin in okolice v pristojnosti krajevne skupnosti Osek-

Vitovlje. 

 

Iz proračunske postavke se bo finansirala tudi ureditev okolice kulturnozgodovinskih spomenikov 

ob pokopališču I. svetovne vojne v Oseku in ob kulturnem spomeniku lokalnega pomena, cerkvi 

Marijinega vnebovzetja na Vitovljah. Sredstva so bila dodana v postopku glasovanja za 

participativni proračun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0179 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Osek-Vitovlje 

OB084-21-0010 - Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih spomenikov Osek-Vitovlje 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 16.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objektov ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  se na proračunski postavki povečajo sredstva iz naslova lastnih prihodkov, in 

sicer zaradi prejete donacije od pravnih oseb in povečanja prihodkov od najemnin za poslovne 

prostore. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve kot so  "Praznik kostanja" ter nekaterih  

manjših prireditev, katerih organizator in soorganizator je krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši 

posegi v cestno infrastrukturo 24.368 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje, sanacija poti po vremenskih ujmah in urejanje odvodnje za 
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zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest 

je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in 

poslovilni objekti 11.211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II  se na proračunski postavki povečajo sredstva zaradi delnega povečanja prihodkov 

od najemnin za grobove. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

33 KS OZELJAN 105.216 €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Ozeljan 24.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunsko postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz 

najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za vzdrževalna dela ter nakup drugih 

materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti 

Ozeljan-Šmihel. 

 

Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore z rebalansom II 

zvišujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0172 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Ozeljan 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

33102 Delovanje KS Ozeljan 53.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

zajemajo stroške čiščenja, oglaševalskih storitev, drugi splošni material in storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, zavarovanje premije za objekte, tekoče 

vzdrževanje drugih objektov ter nabavo drobnega inventarja in druge opreme. Sredstva so 

namenjena tudi za izplačilo sejnin članom sveta. Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za 

urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne skupnosti. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan 3.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, tradicionalne prireditve "Praznik polente" 

ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 13.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni 

objekti 9.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

34 KS PRVAČINA 79.121 €  

34101 Delovanje  KS Prvačina 20.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objekta ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 
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34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, tradicionalne prireditve "Praznik breskev" 

ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Prvačina 15.152 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves.  

Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje pretočnosti vodnih strug, čiščenje naplavin in urejanje 

brežin vodotokov. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - pokopališča in poslovilni 

objekti 8.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter za obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališč, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

KS Prvačina 33.883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko so razporejena proračunska sredstva in se namenijo za pridobivanje projektne 

dokumentacije PIZ in DGD za obnovo celotnega objekta "Sokolski dom", sanacijo temeljev in 

kletnih prostorov, obnovo pritličja Sokolskega doma, prizidek, oder in instalacije ter ureditev 

odrske razsvetljave in ozvočenja. Poleg navedenega, se sredstva nameni tudi za tekoča in 

investicijsko vzdrževalna dela na športnem igrišču. 

 

Iz proračunske postavke se bo finansirala tudi ureditev mladinske sobe v domu krajanov v 

Prvačini. Sredstva so bila dodana v postopku glasovanja za participativni proračun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Prvačina  
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OB084-21-0012 - Ureditev mladinske sobe v Prvačini 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

35 KS RAVNICA 62.713 €  

35101 Delovanje KS Ravnica 32.182 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne 

skupnosti. To so pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški 

elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, stroški pogostitev, zavarovanje 

premije za objekte, nabavo drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo sejnin članom sveta 

krajevne skupnosti. Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za 

tekoče vzdrževanje objekta ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki povečajo  zaradi povečanja prihodkov od 

najemnin za poslovne prostore. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica 1.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 

cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, tradicionalne prireditve "Praznik treh 

vojn" ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator in soorganizator je krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 
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35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni 

objekti 2.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II  se na proračunski postavki povečajo sredstva zaradi delnega povečanja prihodkov 

od najemnin za grobove. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Ravnica 25.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom I se na proračunsko postavko dodeli proračunska sredstva za postavitev 

večnamenskega pomičnega nadstreška pri domu krajanov na Ravnici. Sredstva so bila dodana v 

postopku glasovanja za participativni proračun. 

 

Z prerazporeditvijo iz županove rezerve so bila na proračunsko postavko dodana proračunska 

sredstva za sanacijo betonske površine pred domom krajanov v Ravnici. Za financiranje celotne 

investicije je bilo potrebno na proračunsko postavko prerazporediti tudi del lastnih sredstev iz 

proračunske postavke Delovanje KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Ravnica  

OB084-21-0013 - Večnamenski pomični nadstrešek - dom krajanov Ravnica 

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

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

36 KS ROŽNA DOLINA  55.029 €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 21.067 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS:  

zajemajo stroške pisarniškega materiala, čiščenja, računalniške storitve, stroški pogostitev, drugi 

splošni material in storitve, stroški elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, 

strošek poštnine, zavarovanje premije za objekte, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter nabavo 

drobnega inventarja in druge opreme. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo sejnin članom sveta. 

Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 
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36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 1.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika "Praznik frtalje", organizaciji zbora 

krajanov Rožna Dolina, Stara Gora in Ajševica ter organizaciji novoletnega srečanja in dedka 

mraza za otroke.  

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina 11.968 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: asfaltiranje ceste odsek Stara Gora pot na Mark ter ostala redna 

vzdrževanja nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje udarnih jam, gramoziranje, grediranje 

in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa. Zaradi 

preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves. Na 

postavko so razporejena tako lastna kot proračunska sredstva. 

 

Zaradi povečanega obsega stroškov se z rebalansom II  na proračunski postavki zvišuje lastna 

sredstva zaradi prerazporeditve iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Rožna Dolina 17.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko so razporejena tako lastna kot proračunska sredstva in so namenjena za ureditev 

okolice doma KS Rožna Dolina ter nakup osnovnih sredstev-opreme.(izgradnja nadstreška na 

zahodni strani doma KS Rožna Dolina, tlakovanje, postavitev ograje na južnem delu, nakup miz 

ter klopi in drugo). 

 

Z rebalansom II se na proračunski postavki znižuje lastna sredstva zaradi prerazporeditve na 

postavo vzdrževanje krajevnih poti po KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Rožna Dolina 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 



 

 141 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 2.943 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, prihodki od prodaje 

blaga in storitev in sicer iz naslova oglaševanja. Zbrana sredstva se nameni za redne obratovalne 

stroške igrišč v Rožni Dolini, Stari Gori in Ajševici. Stroški zajamejo: košnjo igrišč, odvoz smeti, 

najem sanitarij ter redno vzdrževanje igral. 

 

Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od prodaje blaga in storitev z rebalansom II 

zvišujemo. 

37 KS SOLKAN 176.436 €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Solkan 51.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi od najemnin za 

poslovne prostore in se namenijo za ureditev spominske sobe solkanskega mizarja in sanacijo 

stebrov na Karavli. 

Sredstva so namenjena tudi za druga  investicijsko vzdrževalna dela  in nakup drugih materialov 

in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti Solkan. 

 

Iz proračunske postavke se bo finansiral tudi nakup multimedijske opreme za potrebe razstave 

mizarske obrti v Solkanu. Sredstva so bila dodana v postopku glasovanja za participativni 

proračun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

OB084-21-0019 - Ureditev multimedijskega prostora - Solkanska mizarska obrt 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

37102 Delovanje  KS Solkan 33.804 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so razporejena tako proračunska kot lastna sredstva, ki jih krajevna 

skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore. Sredstva na postavki so namenjena za vse 

materialne stroške, povezane z delovanjem krajevne skupnosti. To so tajniška dela, pisarniški 

material in storitve, stroški čiščenja in tekočega vzdrževanja, elektrike, vode, odvoz smeti, stroški 

pogostitev, zavarovalne premije za objekte, nabava drobnega inventarja in druge opreme ter 

izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti. 

Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za tekoče vzdrževanje 

objekta ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v pristojnosti krajevne 

skupnosti.  

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi povečanja lastnih 

prihodkov iz naslova najemnine za poslovne prostore. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 



 

 142 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 6.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika in drugih tradicionalnih 

prireditev (srečanje starejših občanov,  božični koncert  v solkanski cerkvi, prireditev "Pesem pod 

lipo") ter raznih manjših prireditev in delavnic, katerih organizator in soorganizator je krajevna 

skupnost. Na postavko so prerazporejena tudi lastna sredstva KS.  

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - pokopališča in poslovilni 

objekti 26.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter za obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališč, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

 

Z rebalansom II se sredstva na proračunski postavki znižujejo zaradi nižjih lastnih prihodkov od 

načrtovanih. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

37108 Solkanski časopis 9.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdaji 4 številk solkanskega časopisa. Na postavko so prerazporejena lastna 

sredstva KS.  

 

Z rebalansom II se sredstva na proračunski postavki znižujejo zaradi nižjih lastnih prihodkov od 

načrtovanih. 

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

Ocena na predlog finančnega načrta KS. 

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS Solkan 19.528 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov. Zbrana sredstva se 

nameni za redne obratovalne stroške športne cone Žogica.  To so: voda, elektrika, odvoz smeti, 

nabava materiala  in drobnega materiala za vzdrževanje ter delo vzdrževalca. 

 

Z rebalansom II  se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi delnega povečanja lastnih 

prihodkov iz naslova najemnine za poslovne prostore. 

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

Ocena na predlog finančnega načrta KS. 
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37112 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se na proračunsko postavko razporedi del sredstev iz prenosa iz preteklega leta in 

del lastnih sredstev, ki jih krajevna skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore in se 

namenijo za ureditev intervencijske poti med pokopališčem in športno cono Žogica. 

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

Ocena na predlog finančnega načrta KS. 

38 KS ŠEMPAS 121.931 €  

38101 Delovanje KS Šempas 28.269 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem 

KS: 

stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, strošek čiščenja, računalniške storitve, 

stroški elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, zavarovalne premije za 

objekte, tekoče vzdrževanje opreme, nabava drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo 

sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. 

Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

 

Z rebalansom II se na proračunski postavki delno znižuje lastna sredstva zaradi prerazporeditve 

na postavo prireditve in praznovanja. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas 2.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika "Mohorjevo" in raznih 

manjših prireditev in delavnic, katerih organizator je krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

 

Zaradi povečanega obsega stroškov od načrtovanih se z rebalansom II na proračunsko postavko 

prerazporedi del lastnih sredstev iz proračunske postavke delovanje. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas 4.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje 

udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti 
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cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in 

obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - pokopališča in poslovilni 

objekti 12.316 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Šempas 74.311 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunsko postavko so razporejena proračunska in lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost 

pridobi iz najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela 

nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti. Načrtuje se ureditev podpornega zidu in tribun na 

nogometnem igrišču v Šempasu, sanacijska dela na objektu »Stara šola«, ureditev okolice 

Kulturnega doma Šempas, ureditev počivališč v »Jezeru« in »Krašanovem trgu« ter nakup opreme 

za konferenčno dvorano. 

 

Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore z rebalansom II 

zvišujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Šempas 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

39 KS TRNOVO 73.546 €  

39101 Delovanje KS Trnovo 21.719 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem 

KS: 

stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, strošek čiščenja, računalniške storitve, 

stroški elektrike, vode, telefona, internetne povezave, odvoz smeti, zavarovalne premije za 

objekte, tekoče vzdrževanje opreme, nabava drobnega inventarja in druge opreme ter izplačilo 

sejnin članom sveta Krajevne skupnosti. 

Poleg navedenega so vključeni tudi odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  
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Z rebalansom II se na proračunski postavki delno znižuje lastna sredstva zaradi prerazporeditve 

na postavo prireditve in praznovanja. 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo 2.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika ter raznih manjših 

prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

 

Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi Covid epidemije, se predvideva bistveno zmanjšan 

obseg prireditev od načrtovanih. 

 

Zaradi povečanega obsega stroškov od načrtovanih se z rebalansom II na proračunsko postavko 

prerazporedi del lastnih sredstev iz proračunske postavke delovanje. 

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

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 10.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS. 

Letni izvedbeni cilji so: asfaltacija poti za dvorano do kontejnerskega mesta ter redno vzdrževanje 

nekategoriziranih krajevnih poti po KS (krpanje udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje) za zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in 

zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves. 

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

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS. 

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni 

objekti 5.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov, in sicer od najemnin za 

grobove, ki se obračunajo enkrat letno. V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" 

se zbrana sredstva nameni za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in 

mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, stroški elektrike, 

vode in odvoz smeti. 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Trnovo 33.705 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunsko postavko so razporejena proračunska in lastna sredstva, lastnih sredstev, ki jih 

krajevna skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore ter drugih prihodkov od ustanovitve 

stavbne pravice. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela nepremičnin v lasti 

Krajevne skupnosti. Načrtuje se obnova in dograditev ogrevanja dvorane Kulturnega doma, 

izdelava nadstreška ob objektih za šport, ureditev elektro instalacije na igrišču ter izvedba 

razsvetljave ob šoli. 

 

Planirana lastna sredstva iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki iz naslova 

odškodnin iz zavarovanj ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč z rebalansom II zvišujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0178 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Trnovo 

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

Ocena na podlagi predlaganega finančnega načrta KS. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  - 2 0 0 . 0 0 0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  200.000 €  

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predvidenemu začetku gradnje večstanovanjskega objekta v Grgarju, 

začetku gradnje oskrbovanih stanovanj ob Kornu, pridobivanju stanovanj na trgu ali preko 

razpisov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter obnovi stanovanj na naslovu Erjavčeva 

39 v Novi Gorici. 

Z amandmajem na seji mestnega sveta je bila proračunska postavka znižana za 405.000 eur. 

Sredstva so bila prenesena na postavko za nakup zemljišč in stavb z namenom uveljavljanja 

predkupne pravice in posledično pridobitve bivšega trgovskega objekta Kemometal s pripadajočim 

zemljiščem, v katerem naj bi se uredila stanovanja, skladno z izvajanjem stanovanjske politike 

MONG. 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 . 6 5 0 . 4 5 0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  1.650.450 €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov 1.650.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila se nanašajo na že najete dolgoročne kredite, kot izhaja iz sklenjenih kreditnih 

pogodb ter pripadajočih amortizacijskih načrtov. 
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Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo. V letošnjem letu je sicer bil najet predviden 

dolgoročni kredit, vendar se obveznost odplačevanja glavnice prične šele v prihodnjem letu, zato 

se postavka ustrezno znižuje. 

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

Amortizacijski načrti skladno s podpisanimi kreditnimi pogodbami. 

 


