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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1 . 2 8 1 . 0 4 1  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 48.697.298 €  

 

40 TEKOČI ODHODKI 10.889.958 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.184.676 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter 

drugih izdatkov županu in podžupanom, zaposlenim v občinski upravi, zaposlenim v 

medobčinski upravi  ter eni redno zaposleni referentki na krajevni skupnosti Nova Gorica. 

Višina sredstev je predvidena na podlagi trenutno znanih izhodišč. Poleg tega so vključeni 

tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (Nekteo, Rosie, Innowise, 

URBiNAT, čezmejno zdravstvo EZTS GO, vzpostavljanje povezanega kolesarskega 

omrežja Nove Gorice, CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR, Urbinat, SEEME IN, 

Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 

in Cooperative campus). 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 476.209 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač 

po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost predvidena v proračunu je 

ocenjena glede na predvideno število zaposlenih. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 6.978.073 € 

Obrazložitev konta 

Izdatki so namenjeni  delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo 

župan, občinska uprava, mestni svet, nadzorni odbor, skupna medobčinska uprava in 

krajevne skupnosti.  

Načrtovani znesek sestavljajo  vsi odhodki  za blago in storitve, ki so načrtovani po 

posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče 

vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne 

odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila avtorskih honorarjev, nadomestila 

za nepoklicno opravljanje funkcij, plačila za sejnine udeležencem odborov, plačila za delo 

preko študentskega servisa, izdatki za strokovna izobraževanje, stroški plačilnega prometa, 

članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev. Med izdatke za blago in storitve 

se poleg navedenih vključujejo tudi odhodki, ki nastajajo pri pripravi in izvajanju različnih 

projektov, plačilo javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje objektov, ki je v pristojnosti občine 
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oz. krajevnih skupnosti, opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

javnih površin mestnih in primestnih naselij, priprava prostorskih aktov, sofinanciranje in 

organizacija prireditev in praznovanj, izvajanje programa zaščite živali, promocijsko 

gradivo in turistična promocija in druge podobne storitve. Skupna vrednost predvidenih 

izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem 

delu proračuna. 

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 91.000 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete 

in predvidene dolgoročne kredite. V manjšem obsegu so predvidena tudi sredstva za 

odplačevanje obresti za morebitni kratkoročni, likvidnostni kredit, v kolikor bi se pojavila 

potreba po najemu le-tega. 

409 REZERVE 160.000 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 

se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila 

predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem obsegu. Sredstva rezervacije ne 

smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so oblikovana v višini 

100.000 EUR. 

Poleg tega so vključena tudi sredstva proračunske rezerve, ki predstavlja proračunski sklad 

in se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih elementarnih 

nesreč. V rezervni sklad se mesečno izločajo sredstva iz proračuna do višine določene v 

odloku, ki ne sme presegati višine 1,5 % vseh prejemkov proračuna. V letu 2021 je 

proračunska rezerva z odlokom določena višini 60.000 EUR. 

41 TEKOČI TRANSFERI 14.206.607 € 

410 SUBVENCIJE 475.000 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se 

dodeljujejo javnim podjetjem, ki opravljajo obvezne občinske gospodarske službe ter 

privatnim podjetjem in zasebnikom, kot podporo podjetniškemu sektorju za pospeševanje in 

razvoj malega gospodarstva in pospeševanje kmetijstva. Sredstva v višini 475 tisoč EUR so 

namenjena za plačilo subvencije za zagotavljanje brezplačnega avtobusnega mestnega 

prevoza, ki ga po trenutno veljavni koncesijski pogodbi opravlja podjetje Nomago d.o.o. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 6.812.390 € 

Obrazložitev konta 

Transferni odhodki so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot 

dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov 

oz. gospodinjstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje 

prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje 

stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, izplačila družinskemu 

pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Med druge transfere sodijo 
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zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, izvajanje programa pomoči na domu, 

stroški mrtvoogledne službe in pogrebni stroški, regresiranje socialno šibkih ter 

sofinanciranje profesionalnih trenerjev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih 

odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih 

postavkah. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 1.067.602 € 

Obrazložitev konta 

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s 

ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja 

dobička. Sredstva upravičenci  pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi 

neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na področju kulture, 

športa, izobraževanja, mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in 

podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v 

okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 5.784.703 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo 

zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov in tekoči transferi v javne sklade 

(Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, 

Javni sklad za kulturne dejavnosti). Pretežni del pa predstavljajo transferi v javne zavode za 

financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter izdatkov za blago in storitve 

javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja in požarne 

varnosti. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v 

okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 66.912 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči transferi v tujino so namenjeni delovanju Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.297.133 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 22.297.133 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup 

zemljišč ter izdelavo projektne dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega 

inženiringa za točno določene investicije. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje 

realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju cestnega 

prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje 

objektov (poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), 

nakup strojne in programske opreme. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek 

tovrstnih odhodkov investicij navedenih v posebnem delu proračuna. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.303.600 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 676.500 € 

Obrazložitev konta 

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, privatnim 

podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. Namenjeni so za zagotavljanje objektov in 

opreme za sistem zaščite in reševanja, spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in 

razvoj kmetijstva, finančnim spodbudam za razvoj podjetništva, za program požarnega 

sklada ter za obnovo nepremične kulturne dediščine. Planirani znesek predstavlja seštevek 

vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih 

proračunskih postavkah. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 627.100 € 

Obrazložitev konta 

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s 

področja družbenih dejavnosti, v primerih ko  le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. 

Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo 

osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove 

opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih 

odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih 

postavkah. 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 47.416.257 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 21.867.169 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 17.850.569 € 

Obrazložitev konta 

Dohodnina je edini davek, znotraj omenjene podskupine kontov,  ki pripada občini, kot to 

določa 6. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), ki tudi natančno določa način in 

postopek izračuna. Za določitev višine prihodka občine iz naslova dohodnine se najprej 

določijo naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in se upoštevajo pri 

ugotavljanju primerne porabe občine. Nadalje se določi znesek povprečnine, to je na 

prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 

nalog občine, kar določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 

Na podlagi povprečnine izračuna ministrstvo, pristojno za finance, primerno porabo občine 

in obseg sredstev, ki je potreben za financiranje primerne porabe posamezne občine za 

določeno proračunsko leto. Le-ta je osnova za določitev višine prihodka iz naslova 

dohodnine, s katero mora ministrstvo pristojno za finance seznaniti občine do 15. oktobra 

tekočega leta za prihodnje leto. Za leto 2021 je prihodek iz naslova dohodnine, na podlagi 

povprečnine, ki je določena v višini 588,30 EUR, predviden v višini 17,851 mio EUR in 

predstavlja 37,6 % vseh predvidenih prihodkov. 
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703 DAVKI OD PREMOŽENJA 3.405.600 € 

Obrazložitev konta 

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene 

vrste premoženja oziroma prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem  

predstavljajo tovrstni prihodki 7,2 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov. 

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, med katerimi je najvišje nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča in sicer kar 75,8% vseh davkov od premoženja. Višina 

tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri 

nadomestila. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 1,680 mio EUR, 

za fizične osebe pa 900 tisoč EUR. Med davke na nepremičnine sodi tudi davek od 

premoženja (od stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo), ki je predviden v višini 166 

tisoč EUR. 

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki  po vsebini 

predstavlja davek na vodna plovila in se plačuje za plovila daljša od petih metrov vpisana v 

ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za plovila, ki 

izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so 

registrirana v tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden 

na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v proračunu v višini 6,6 

tisoč EUR je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih. 

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe 

plačujejo takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali 

darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve  je 

tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali 

dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot 

premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter 

premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. 

Vrednost v proračunu je načrtovana v višini 190 tisoč EUR, glede na večletno povprečje 

realizacije tovrstnih prihodkov. 

Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob 

odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri 

kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava 

ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v 

posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Vrednost v 

proračunu je, glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov, načrtovana v 

višini 460 tisoč EUR. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 611.000 € 

Obrazložitev konta 

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,3 % vseh predvidenih proračunskih 

prihodkov. 

Prvi med njimi  je davek na posebne storitve oziroma davek na dobitke od iger na srečo, ki 

se plačuje od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 

15%  od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka (tudi če je dobitek stvar, 

storitev ali pravica). Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na 

srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno 

prebivališče, če dobitnik ne biva v državi pa pripada davek občini, v kateri ima sedež 

prireditelj oz. izplačevalec dobitka. Področje ureja Zakona o davku na dobitke pri klasičnih 
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igrah na srečo. Ocenjena vrednost v višini 20 tisoč EUR je predvidena glede na večletno 

povprečje realizacije tovrstnih prihodkov. 

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

več virov. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja glavni 

vir v podskupini, obračunava pa se na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z 

odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, 

znesek okoljske dajatve na enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske 

dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik 

določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno 

vodo. Prejemnik okoljske dajatve je občina, kjer pri zavezancu nastaja oz. se odvaja odpadna 

voda. Načrtovani znesek v višini 246 tisoč EUR je ocenjen na podlagi  podatkov s strani 

VIK. 

Turistično takso na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma  in Odloka o turistični 

taksi v Mestni občini Nova Gorica zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudene 

storitev prenočevanja in predstavlja v celoti prihodek občinskega proračuna. Višina 

načrtovanih sredstev je na podlagi trenda rasti v zadnjem petletnem obdobju načrtovana v 

višini 300 tisoč EUR. 

Prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe ureja Odlok o občinskih 

taksah in se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah 

(avto-taksi postajališča). Omenjeni prihodek v višini 8 tisoč EUR je ocenjen glede na 

realizacijo preteklih let. 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci 

zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se 

nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove 

Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Prihodek je planiran v višini  37 

tisoč EUR. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.274.095 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŽENJA 8.530.740 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki podskupine  predstavljajo 18 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov. 

Prihodki od podeljenih koncesij  predstavljajo najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od 

premoženja in sicer znašajo 4,593 mio EUR.  Glavnino tega  predstavlja prihodek iz naslova 

koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je planiran v višini 4,5 mio EUR na podlagi 

realizacije preteklih let in predstavlja 52,8 % vseh prihodkov od premoženja.  

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so predvideni v višini 392 tisoč 

EUR. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem 

gospodarskih javnih služb, prihodkov od najema zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih 

služnosti je ocenjena na 3,52 mio EUR.  

Ostali prihodki, kamor spadajo prihodki od obresti, prihodki od nadomestil za dodeljene 

služnostne in stavbne pravice ter drugi prihodki od premoženja so predvideni v manjšem 

obsegu in so ocenjeni  izkustveno na podlagi podatkov o realizaciji iz preteklih let. 
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.000 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki 

občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente 

in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je 

tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo 

dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse, ki sicer predstavljajo zelo 

majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov, so na podlagi realizacije preteklih let 

planirane v višini 20 tisoč EUR. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 90.000 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov predstavljajo pretežni del prihodka globe za prekrške, ki jih izrekajo 

občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških. Predvidene 

so v višini 80 tisoč EUR, kar pa v skupni bilanci prihodkov predstavlja zelo nizek delež. 

Preostali del predvidenih prihodkov izhaja iz naslova nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo prostora. Le-ta predstavlja plačilo zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga 

je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti 

pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Sredstva iz vplačanih 

nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v višini 50% prihodek proračuna tiste 

občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50% prihodek državnega 

proračuna. Prihodki v višini 10 tisoč EUR so bili ocenjeni na osnovi upoštevanja realizacije 

v preteklih letih. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 176.597 € 

Obrazložitev konta 

Predviden prihodek podskupine v višini 176,6 tisoč EUR  vključuje ocenjena proračunska 

sredstva in lastne prihodke vseh krajevnih skupnosti iz omenjenega naslova. 

Skoraj 80% vseh predvidenih prihodkov podskupine predstavlja povračilo funkcionalnih 

stroškov, ki jih na podlagi prefakturiranja plačujejo najemniki v občinski stavbi. Preostala 

predvidena sredstva predstavljajo povračila stroškov podjetij v zvezi s poslovanjem mestne 

blagajne, priznane služnosti, zaračunavanje stroškov cenitev, prostorskih informacij, 

razpisnih dokumentacij ter podobno in so planirana glede na realizacijo v preteklih letih. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 4.456.758 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 33,6 % vseh 

predvidenih nedavčnih prihodkov.   

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka. V proračunu je ocenjen 

na 400 tisoč EUR. Višina načrtovanega zneska  je  ocenjena na podlagi predvidenih  

novogradenj zasebnih graditeljev. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni 

prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme. 

V okviru drugih nedavčnih prihodkov so predvideni tudi prispevki in doplačila občanov za 

izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik v višini 13,3 tisoč 

EUR. Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega 

pomočnika, ki mu je pravica dodeljena  z odločbo na podlagi vloge  pri pristojnem centru za 
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socialno delo. Vendar pa je določeno, da morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za 

preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega 

pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. Višina prihodka je odvisna od števila 

družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega stanja in je načrtovan na podlagi trenutnega 

stanja. 

Ostala planirana sredstva se nanašajo na predvidene investicije in sicer za izgradnjo 

poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 230 tisoč EUR, ter sredstva 

Zdravstvenega doma Nova Gorica za namen novogradnje novega zdravstvenega doma v 

višini 3,769 mio EUR. 

Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki 

jih je zalo težko predvideti. Mednje spadajo prihodki iz stečajnih mas, morebitna povračila 

stroškov sodnih postopkov, prejeta sredstva po zapuščinskih obravnavah, kjer občina 

nastopa kot stranka v postopku in podobno. Predvideni prihodki so na podlagi realizacije v 

preteklih letih ocenjeni na 44 tisoč EUR. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.328.800 € 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.328.800 € 

Obrazložitev konta 

Načrtovani prihodek vključuje sredstva, pridobljena s prodajo kmetijskih in stavbnih 

zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2021. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti 

posameznih zemljišč. Prodaja za posamično zemljišče se bo izvedla na podlagi dejanskih 

cenitev zemljišč. 

Za leto 2021 je planirana tudi prodaja zemljišč v bodoči industrijski coni v Kromberku v 

višini 1,250 mio EUR. Ker parcelacija zemljišča še ni narejena, same parcele niso 

predvidene v načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

73 PREJETE DONACIJE 10.590 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 10.590 € 

Obrazložitev konta 

Predvidena sredstva predstavljajo lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le-te pridobivajo 

v pretežni meri za organizacijo krajevnih prireditev in praznovanj. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.761.426 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 4.327.949 € 

Obrazložitev konta 

Iz državnega proračuna so predvideni prihodki za naslednje investicije: 

- prihodek na osnovi 21. člen Zakona o financiranju občin v višini  627,8 tisoč EUR 

- za požarno takso v višini 165 tisoč EUR 

- za Energetsko prenovo enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša v višini 82,7 

tisoč EUR 
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- za vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 238,7 tisoč EUR 

- za urejanje severnega dela Solkana v višini 15,2 tisoč EUR 

- za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija Kromberk v višini 

68,6 tisoč EUR 

- za gradnjo kolesarske povezave Ozeljan - Kromberk v višini 88,9 tisoč EUR 

- za ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku v višini 671,6 tisoč EUR 

- za izvajanje komasacijskih postopkov v višini 37,5 tisoč EUR 

- za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 567,6 tisoč EUR 

- za Optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica  - izgradnja pokritega 

bazena v višini 395,4 tisoč EUR 

- za Revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta OŠ Milojke Štrukelj v višini 203,5 tisoč 

EUR 

- za Revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 91,3 tisoč EUR. 

Planirana so tudi naslednja sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 

- MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - 64 tisoč EUR 

- MKGP – sredstva iz koncesnine državnih gozdov – 46 tisoč EUR 

- MIZŠ  - prevozi otrok na nevarnih poteh - 49 tisoč EUR 

- MD - družinski pomočnik - 15 tisoč EUR 

- MDDSZ -Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja - 57 tisoč EUR 

- MJU - sofinanciranje Skupne občinske uprave – 65 tisoč EUR 

 

Planirana sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo nakazilo Občin 

Brda in Ajdovščina na podlagi refundacije deleža za kritje stroškov za Skupno občinsko 

upravo v višini 60 tisoč EUR. Znesek je predviden na podlagi izračunov, saj odlok o 

ustanovitvi še ni dokončno potrjen. 

Planirana sredstva iz občinskih proračunov za investicije predstavljajo nakazilo Občine 

Miren-Kostanjevica in Občine Renče za projekt Grevislin v višini 226,1 tisoč EUR. 

Predvidena so tudi sredstva iz javnih skladov za investicije, ki predstavljajo nakazilo Eko 

sklada in sicer: 

- za projekt Povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku v višini 139,9 tisoč 

EUR 

- za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja 

pokritega bazena v višini 352,1 tisoč EUR. 
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741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 6.433.477 € 

Obrazložitev konta 

Predvidena so sredstva iz proračuna Evropske unije za naslednje namene; 

Za izvajanje skupne kmetijske politike za naslednje investicije: 

- LAS – Hiša Aleksandrink v višini 80 tisoč EUR 

- LAS – konjeniške poti v višini 11,3 tisoč EU 

- LAS – Izvajanje komasacijskih postopkov v višini 112,5 tisoč EUR 

Predvidena sredstva iz strukturnih skladov: 

- za projekt VISFRIM - Interreg SLO-ITA v višini 1,7 tisoč EUR 

- za projekt VIPava v višini 244 tisoč EUR 

- za projekt Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 955 

tisoč EUR 

- za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 

v višini 274,5 tisoč EUR 

- za projekt Gradnje kolesarske povezave Ozeljan - Kromberk v višini 355,8 tisoč EUR 

- za projekt Izgradnje poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 

1.324,4 tisoč EUR 

- za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja 

pokritega bazena v višini 1.581,5 tisoč EUR 

- za projekt GREVISLIN v višini 142,8 tisoč EUR 

- za projekt SEEME IN v višini 34,7 tisoč EUR 

- za projekt Revitalizacije šolskega kareja s prenovo OŠ Milojke Štrukelj v višini 694,3 

tisoč EUR 

- za projekt Revitalizacije Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 365,1 tisoč EUR 

Predvidena sredstva iz kohezijskih skladov: 

- za projekt Urejanja severnega dela Solkana v višini 86,2 tisoč EUR 

- za projekt Revitalizacije šolskega kareja s prenovo OŠ Milojke Štrukelj v višini 169,6 

tisoč EUR 

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 174.177 € 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 

INSTITUCIJ 174.177 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so planirani prihodki, ki se ne nakazujejo preko državnega proračuna, 

ampak jih na podlagi odobrenih projektov direktno nakazujejo projektni partnerji. 
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Predvidena so sredstva za naslednje projekte:  

- za projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 7,5 tisoč EUR 

- za projekt ROSIE v višini 19,6 tisoč EUR 

- za projekt INNOWISE v višini 23,8 tisoč EUR 

- za projekt URBiNAT v višini 74,1 tisoč EUR 

- za projekt CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini 34,5 tisoč EUR 

- za projekt Cooperative campus v višini 14,7 tisoč EUR 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB - 1 . 4 2 1 . 7 1 6  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.421.716 €  

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 1.421.716 € 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO 

PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 1.421.716 € 

Obrazložitev konta 

Predvidena sredstva so namenjena za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške v enaki višini kot v preteklih letih, to je 121.716 EUR. Za 

povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za 

potrebe gradnje neprofitnih in oskrbovanih stanovanj pa je predvidenih 1.300.000 EUR. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  2 . 7 0 2 . 7 5 7  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  6.325.037 €  

50 ZADOLŽEVANJE 4.513.897 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 4.513.897 € 

Obrazložitev konta 

Predvideno je zadolževanje v višini 4.200.000 EUR pri domačih poslovnih bankah. Poleg 

tega so predvidena tudi povratna sredstva v višini 313.897 EUR, ki jih občina lahko najame 

pri državi in predstavljajo brezobrestni kredit, za katerega ni potrebno pridobivanje soglasja 

in ne šteje v kvoto zadolženosti občine. 
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55 ODPLAČILA DOLGA 1.811.140 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.811.140 € 

Obrazložitev konta 

Predvidena sredstva so namenjena za odplačevanje obstoječih dolgoročnih kreditov skladno 

z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter ocenjena vrednost za kredita, ki bosta predvidoma 

najeta v letih 2020 in 2021. 
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II. POSEBNI DEL (PK) 

01 POLITIČNI SISTEM  3 7 9 . 6 2 4  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje dejavnost mestnega sveta skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in 

referendumov dejavnost županov in podžupanov ter financiranje političnih strank, 

zastopanih v mestnem svetu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut MONG, Poslovnik MS 

MONG. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je usmerjanje in usklajevanje izvajanja politike občine, zagotavljanje 

pogojev za delo in izvajanje nalog Mestnega sveta, zagotavljanje pogojev in podpora 

izvrševanju funkcije župana in podžupanov ter zagotavljanje nemotenega izvajanja 

pristojnosti in pooblastil Občinske volilne komisije. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101  Politični sistem 

0101 Politični sistem  379.624 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer 

občinskega sveta, župana in podžupanov.  V program se uvrščajo vse naloge, ki jih 

mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi in sicer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 

lokalnih volitvah, Statut MONG, Poslovnik MS MONG in druga področna zakonodaja ter 

naloge, ki jih v okviru svojih pristojnosti opravlja župan. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije mestnih svetnikov in 

članov odborov in komisij, zagotavljanje izvajanja volilne zakonodaje in uspešno izvedene 

volitve ter podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije župana in podžupanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno 

delovanje mestnega sveta, neposredni prenosi sej mestnega sveta in sprotno objavljanje 

gradiv ter zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za 

nemoteno izvrševanje funkcije župana in podžupanov. 

Kazalci: 

Število realiziranih seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova 

objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter 

sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MONG. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001  Dejavnost občinskega sveta 

01019002  Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003  Dejavnost župana in podžupanov 
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 192.324 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, 

stroškov sej vključno s televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. Mestni svet, 

katerega pristojnosti določa Statut Mestne občine Nova Gorica, je najvišji organ odločanja 

o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MONG. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o 

uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih 

prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter 

za člane svetov KS in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije mestnih svetnikov in članov 

odborov in komisij. 

Kazalci: 

Število opravljenih sej mestnega sveta ter njegovih delovnih teles, število sprejetih aktov in 

njihova objava v uradnih glasilih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izpeljano predvideno število sej mestnega sveta skladno z letnim programom dela, 

financiranje političnih strank v skladu s sprejetimi merili ter prenosi sej mestnega sveta. 

Kazalci: 

Število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, število sprejetih in objavljenih sklepov 

oziroma aktov ter izvedena nakazila sredstev političnim strankam. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 187.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana, plačilo za 

delo podžupanov ter sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in 

podžupanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

razmerjih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o 

kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o prispevkih 

za socialno varnost,  Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah ter druga 

področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih 

županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti ter zagotavljanje ažurne in celovite 

obveščenosti javnosti o aktivnostih občinske uprave. 

Kazalci: 

Uspešno izpeljan mandat in zastavljene naloge in cilji znotraj le-tega. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotavljanje  pogojev za opravljanje funkcije župana oz. podžupanov. 

Kazalci: 

Financiranje izvrševanja funkcije župana in podžupanov vključno z izdatki za službena 

potovanja, ki so neposredno povezana z opravljanjem funkcije. 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA 1 7 3 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru področja porabe je zajeta dejavnost nadzornega sveta, vodenje finančnih in davčnih 

zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi in priprava projektov, ki je osnova za kandidiranje 

na EU sredstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Operativni program izvajanja evropske kohezijske politike 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje javnofinančne politike v skladu s fiskalnimi pravili, 

zagotavljanje učinkovitega finančnega nadzora z namenom zmanjševanja nepravilnosti in 

nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev ter učinkovita priprava projektov s 

ciljem pridobivanja evropskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0201  Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

0202  Urejanje na področju fiskalne politike 

0203  Fiskalni nadzor 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in 

nadzor 120.000 €  

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne 

prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse 

vidike razvoja občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izpeljava razvojih projektov občine s pomočjo pridobljenih evropskih 

sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je priprava projektov in prijava na razpise za pridobivanje evropskih sredstev. 

Kazalci: 

Odobrena sredstva na podlagi prijav. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02019001  Podlage ekonomske in razvojne politike 
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02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 120.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema področje strategije razvoja občine 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izpeljava razvojih projektov občine s pomočjo pridobljenih evropskih 

sredstev. 

Kazalci: 

Uspešno pripravljene prijave na razpise za dodelitev evropskih sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je priprava projektov in prijava na razpise za pridobivanje evropskih sredstev. 

Kazalci: 

Število odobrenih projektov in višina počrpanih sredstev. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike  45.000 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom 

prodaje terjatev in kapitalskih deležev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje s finančnimi sredstvi 

občinskega proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je tekoče in nemoteno izvajanje plačilnih storitev. 

Kazalci: 

Poravnane obveznosti v skladu s predpisi in zakonsko določenimi roki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001  Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 45.000 € 

Opis podprograma 

Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, plačila za pobiranje občinskih dajatev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in 

drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je optimizacija stroškov plačilnega prometa glede na strukturo in obseg 

dejavnosti proračuna. 

Kazalci: 
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Poravnane vse obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim 

prometom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih 

določil in čim nižjih stroškov. 

Kazalci: 

Poravnane obveznosti in doseganje primerljivih stroškov z občinami, s podobno strukturo 

proračuna. 

0203 Fiskalni nadzor 8.000 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne 

občine Nova Gorica, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi 

predpisi ter preverjanje gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja 

poslovanja MONG in razpolaganja s premoženjem MONG. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je, da Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih 

predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, ter opravlja druge naloge navedene v 

Statutu MONG. 

Kazalci: 

Število opravljenih postopkov revizij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001  Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.000 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku 

nadziranja izdela končno poročilo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MONG, Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in 

drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih 

organov ter za člane svetov KS ter druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvajanje nadzora v skladu z letnim programom dela znotraj mandata 

nadzornega odbora. 

Kazalci: 

Opravljeno predvideno število revizijskih postopkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izpeljati predvideno število revizijskih postopkov ter obravnava odgovorov mestne 

uprave, na ugotovitve, ki jih posredujejo županu. 

Kazalci: 
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Število izdanih revizijskih poročil in podanih priporočil za izboljšanje poslovanja. 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 

MEDNARODNA POMOČ  9 9 . 4 1 2  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo 

sodelovanje na različnih področjih.  Vključeno je tudi sodelovanje s Slovenci po svetu ter 

sofinanciranje programov drugih izvajalcev mednarodnega sodelovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana in Mestnega sveta 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zastopanje in uveljavljanje političnih, gospodarskih in drugih interesov občine in njenih 

občanov v okviru mednarodnih organizacij in združenj ter krepitev ugleda in prepoznavnosti 

občine v mednarodnem okviru. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba  99.412 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno 

aktivnostjo občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je krepitev in razvoj sodelovanja občine na mednarodnem področju in 

vzpostavljanje novih strateških partnerstev predvsem na čezmejnem področju. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na 

mednarodnem področju ob upoštevanju navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne 

odnose. 

Kazalci: 

Število obiskov v tujini in število sprejemov gostov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002  Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 99.412 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na 

različnih področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, dogovori s tujimi subjekti, listine o pobratenju  ter usmeritve 

župana, Mestnega sveta in Komisije za mednarodne odnose in druga področna zakonodaja. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji je zagotavljanje aktivne vloge Mestne občine na urbanem območju Goriške, 

v okviru njenih pristojnosti in povečevanje njene prepoznavnost v EU in svetu s ciljem 

povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in rezultatov ter spodbujanje in spremljanje 

delovanja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. 

Kazalci: 

Pozitivni učinki na gospodarski in turistični razvoj občine ter širjenje prepoznavnosti preko 

spremljanja in poročanja domačih in tujih medijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na 

mednarodnem področju ob upoštevanju navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne 

odnose.  

Kazalci: 

Število izpeljanih aktivnosti s pobratenimi občinami, obiskov v tujini in sprejemov gostov 

iz tujine, udeležba na mednarodnih prireditvah ter število izvedenih aktivnosti za krepitev 

čezmejnega povezovanja. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  7 2 5 . 2 0 3  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema nagrade, ki jih podeljuje MONG,  dejavnosti na področju kadrovskih zadev, 

informatizacije uprave, obveščanja javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov ter 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MONG in druga področna zakonodaja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilj je stabilno delovanje učinkovite, moderne in cenejše javne uprave. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401  Kadrovska uprava 

0402  Informatizacija uprave 

0403  Druge skupne administrativne službe 

0401 Kadrovska uprava 12.000 €  

Opis glavnega programa 

Vključena so sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim 

pravnim in fizičnim osebam v MONG. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izpeljati postopek zbiranja predlogov in opravljen izbor Komisije za nagrade, 

priznanja in odlikovanja. 

Kazalci: 
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Ustrezno število podeljenih priznanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001  Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 12.000 € 

Opis podprograma 

Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja pripravi razpis in pripravi mestnemu svetu 

predlog o podelitvi priznanj, ki ga sprejme mestni svet. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o občinskih priznanjih MONG 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v 

MONG. 

Kazalci: 

Nagrajevanje zaslužnih pravnih in fizičnih oseb. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izpeljan postopek zbiranja predlogov in opravljen izbor Komisije za nagrade, 

priznanja in odlikovanja. 

Kazalci: 

Ustrezno število podeljenih priznanj zasluženim občanom. 

0402 Informatizacija uprave 141.500 €  

Opis glavnega programa 

Namen programa je posodabljati delo v upravi z uvajanjem in širjenjem uporabe 

elektronskega poslovanja s pomočjo modernih tehnologij in zagotavljati nove načine in 

uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev racionalnega, učinkovitega in prijaznega informacijskega 

okolja, ki temelji na sodobnih standardih in zagotavlja varno, neprekinjeno delovanje ter 

omogoča nadaljnji razvoj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je moderniziranje in avtomatiziranje dela uprave s posodabljanjem obstoječih in 

uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev. 

Kazalci: 

Zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije 

poslovanja in zagotavljanje dostopnosti oziroma razpoložljivosti informacijskih sistemov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001  Informacijska infrastruktura 

04029002  Elektronske storitve 
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04029001 Informacijska infrastruktura 21.500 € 

Opis podprograma 

Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture za dosego hitrega in 

učinkovitega dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-

A) ter ostala področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti ter 

uvajanje sodobnih tehnologij. Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi 

evidencami ali drugimi rešitvami. 

Kazalci: 

Število novih informacijskih, spletnih ali mobilnih rešitev, trajanje nenačrtovanih izpadov 

storitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje nemotenega delovanja računalniške strojne opreme, čim manjše število 

izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru napak zagotavljanje neprekinjenega delovanja. 

Kazalci: 

Število zamenjanih delovnih postaj, trajanje nenačrtovanih izpadov in nedelovanja strojne 

opreme. 

04029002 Elektronske storitve 120.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške nakupa programske opreme in elektronskih storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-

A) ter ostala področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Izkoriščanje novih, učinkovitih računalniških in elektronskih storitev zunanjih izvajalcev za 

izboljšanje dela občinske uprave in zagotavljanje višje ravni informacijske varnosti v 

občinski upravi . 

Kazalci: 

Število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, število 

varnostnih incidentov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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Nemoteno delovanje računalniške programske opreme, čim manjše število izpadov, čim 

krajši odzivni čas v primeru napak, zagotavljanje in uvajanje novih dostopnih storitev 

zunanjih ponudnikov. 

Kazalci: 

Trajanje nenačrtovanih izpadov in nedelovanja programske opreme, število novih 

elektronskih rešitev in število uporabnikov, ki jim je zagotovljen dostop do teh novih 

storitev. 

0403 Druge skupne administrativne službe  571.703 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 

sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva 

za poslovne prostore občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja in obveščanje javnosti, izvedba praznovanj, 

prireditev in drugih protokolarnih dogodkov ter gospodarno ravnanje s stvarnim 

premoženjem občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Nemoteno in kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne 

samouprave, ustvarjanje pogojev za izvedbo prireditev ter gospodarjenje z objekti, ki so v 

občinski lasti. 

Kazalci: 

Število uradnih objav in pojavnost Mestne občine Nova Gorica na družabnih omrežjih, 

število izvedenih prireditev in drugih dogodkov ter opravljena investicijska in vzdrževalna 

dela na objektih v lasti občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001  Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002  Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 68.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih 

glasilih občine, sredstva za izdelavo celostne podobe občine in izdelavo in vzdrževanje 

spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja in obveščanje javnosti. 

Kazalci: 

Objave sprejetih uradnih aktov ter oglaševanje prireditev in dogodkov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Objavljanje sprejetih uradnih aktov občine v Uradnem listu RS in drugih uradnih objavah, 

oglaševanje prireditev in dogodkov ter predstavitev aktivnosti občine v tiskanih in 

elektronskih medijih. 

Kazalci: 

Število uradnih objav in pojavnost Mestne občine Nova Gorica na družabnih omrežjih. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi 

obletnic z domoznanstveno vsebino,  gostinskim storitvam ter nabavam daril, ki jih Mestna 

občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o 

državnih praznikih in dela prostih dneh in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvedba praznovanj, prireditev in drugih protokolarnih dogodkov. 

Kazalci: 

Število izvedenih prireditev in drugih dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvedba slovesnosti ob državnih, občinskem in drugih praznikih, obeležitev zgodovinskih 

dogodkov in obletnic, ohranjanje spomina na osebnosti, ki so zaznamovale goriški prostor. 

Kazalci: 

Število izvedenih prireditev in drugih dogodkov v katerih nastopa Mestna občina kot 

organizator ali soorganizator. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 

premoženjem 373.703 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko 

vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v omenjene poslovne prostore. 

S tem se omogoči realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih 

prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem občine. 

Kazalci: 
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Izvajanje predvidenih investicijskih in vzdrževalnih del. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov v lasti občine ter investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja po KS. 

Kazalci: 

Opravljena investicijska in vzdrževalna dela na objektih v lasti občine. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4 . 9 1 9 . 5 5 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema  dejavnosti, katere občinske službe opravljajo znotraj uprave in aktivnosti 

s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem MONG. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Razvoj in stabilno delovanje občine kot samoupravne lokalne skupnosti in njenih ožjih 

delov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603  Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni  11.300 €  

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je reševanje problematike mestnih občin na ravni lokalne samouprave in uresničevanje 

strategije lokalnega razvoja. 

Kazalci: 

Doseženi dogovori z državo in število rešenih odprtih težav. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 11.300 € 

Opis podprograma 

Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin 



 

Stran 33 od 289 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Uveljavljanje interesov Mestne občine Nova Gorica v odnosu do državnih organov ter 

izmenjava mnenj in izkušenj z ostalimi občinami na posameznih področjih pri reševanju 

specifičnih vprašanj. 

Kazalci: 

Število rešenih odprtih vprašanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Uspešne skupne akcije za zastopanje interesov občine v odnosu do države. 

Kazalci: 

Doseženi dogovori z državo in število rešenih odprtih težav. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 

občin in zvez občin  436.284 €  

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (krajevnih skupnosti). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja ožjih 

delov občine, to je krajevnih skupnosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti v okviru zastavljenega programa dela. 

Kazalci: 

Izvedene predvidene aktivnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001  Delovanje ožjih delov občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 436.284 € 

Opis podprograma 

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za  materialne stroške dejavnosti KS in stroške 

organov KS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MONG, Odlok o proračunu in 

Odlok o delovanju KS 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 
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Kazalci: 

Izvedene predvidene aktivnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih 

v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov. 

Kazalci: 

Izvedene predvidene aktivnosti, ki se preverjajo v okviru zaključnega računa. 

0603 Dejavnost občinske uprave 4.471.966 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za  delovanje občinske uprave 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno, učinkovito in ažurno izvajanje 

nalog občinske uprave v okviru pristojnosti občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in 

občinskih aktov ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ob upoštevanju namenskosti, 

zakonitosti, gospodarnosti in transparentnosti porabe proračunskih sredstev. 

Kazalci: 

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in opreme za uspešno izvrševanje nalog po 

posameznih notranjih organizacijskih enotah s ciljem doseganja zadovoljstva strank in 

zaposlenih na Mestni občini Nova Gorica. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprave 

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 4.000.466 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in 

materialne stroške, povezane z delovanjem občinske uprave 

Zakonske in druge pravne podlage 

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje 

sredstev za plače, prispevke in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 

pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 

financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
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Zagotavljanje finančnih sredstev in materialnih pogojev za zaposlene v občinski upravi in 

skupni Medobčinski upravi za njihovo nemoteno delovanje. 

Kazalci: 

Uspešno izvršene naloge iz pristojnosti občinske uprave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Ob ustreznih delovnih pogojih uspešno in strokovno opravljanje naloge v okviru pristojnosti 

občinske uprave, zagotavljanje izobraževanja zaposlenih za izboljšanje opravljanja dela in 

nalog. 

Kazalci: 

Uspešno izvršene naloge po posameznih notranjih organizacijskih enotah, število 

opravljenih dodatnih izobraževanj, zadovoljstvo občanov. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 

za delovanje občinske uprave 471.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in 

investicije v upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti in druga področna zakonodaja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše 

delovne pogoje za zaposlene ter zagotavljanje pogojev za tekoče in nemoteno delo upravnih 

organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Nova Gorica. 

Kazalci: 

Število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, 

kontinuirana skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na 

posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. 

Kazalci: 

Vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje 

prostorskih in tehničnih posodobitev ter za obnovo in ekonomično rabo premoženja Mestne 

občine Nova Gorica. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 1 . 6 6 5 . 5 2 4  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja 

in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ocena ogroženosti ter obrambni načrti in načrti zaščite in reševanja (ZIR) za posamezne 

vrste naravnih in drugih nesreč, Program vzdrževanja  operativne pripravljenosti sil in 

sredstev civilne zaščite in Javne gasilske službe (organiziranost, opremljanje, usposabljanje, 

vaje in urjenje ) po sklepu župana 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti in pripravljenosti sil za zaščito in reševanje, 

uspešno odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah ter zmanjševanje posledic naravnih 

nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 1.665.524 €  

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

programa varstva pred požarom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih 

in drugih nesrečah ter varstvo pred požari. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje 

in kakovostno opravljajo naloge zaščite, reševanja in gašenja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Kazalci: 

Ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 

pomoč 75.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne 

zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev 
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ter vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in 

drugih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 

o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o 

materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč ter sklepi Poveljstva JGS ter druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilj je financirati, opremiti in usposobiti celotni sistem zaščite in reševanja Mestne občine 

Nova Gorica ter zagotoviti ustrezen sistem opazovanja, alarmiranja in obveščanja s ciljem 

ustreznega takojšnjega ukrepanja v primeru nesreč. 

Kazalci: 

Ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje 

in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in 

tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti.  

Kazalci: 

Izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po 

pogodbi, ustrezna odzivnost v primeru nesreč. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.590.524 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, delovanja 

poklicnih gasilskih enot in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, 

vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 

o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o 

materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč in sklepi Poveljstva JGS. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za delovanje enot 

zaščite in reševanja in vzpostavitev ustreznega in hitro odzivnega sistema v primeru naravnih 

in drugih nesreč. 

Kazalci: 

Ustrezno organizirane, opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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Zagotavljanje operativnega delovanja organov, enot in služb zaščite, reševanja in gasilskih 

sestavov in vzdrževanje njihove operativne pripravljenosti  da lahko čim hitreje in 

kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in 

tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti.  

Kazalci: 

Izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po 

pogodbi, ustrezna odzivnost v primeru nesreč. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti  in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije in 

policije ter Občinskega SPVCP 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Krepitev koncepta prometne varnosti in skrb za ustrezne sisteme usposabljanja in preventive 

v cestnem prometu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802  Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  5.000 €  

Opis glavnega programa 

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v Mestni občini Nova Gorica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno udeležbo v 

prometu in spoštovanje cestno prometnih predpisov s ciljem povečevanja splošne varnosti 

in zmanjševanja števila nesreč. 

Kazalci: 

Število prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, število preventivnih akcij in izobraževanj 

na temo varnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001  Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 5.000 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja SPVCP. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje splošne prometne varnosti v Mestni občini Nova Gorica, dvig prometne 

kulture udeležencev v cestnem prometu. 

Kazalci: 

Število prometnih nesreč in število preventivnih akcij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno udeležbo v 

prometu in spoštovanje cestno prometnih predpisov s ciljem povečevanja splošne varnosti 

in zmanjševanja števila nesreč 

Izvedba preventivnih akcij v sodelovanju s policijo in SPVCP RS. 

Kazalci: 

Število prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, število preventivnih akcij in izobraževanj 

na temo varnosti. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1 0 0 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilje je spodbujanje 

odpiranja novih delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje stopnje brezposelnosti, zmanjševanj strukturne brezposelnosti in 

zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003  Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 100.000 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 

zaposlitve brezposelnih oseb preko programov javnih del 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del 

skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov s ciljem 

povečanja zaposlenosti in znižanjem stopnje brezposelnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb 

ter s tem zmanjšanje števila težje zaposljivih oseb in vključevanje le teh med aktivno 

prebivalstvo. 

Kazalci: 

Število letno vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del glede na zmožnosti tako 

države kot občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001  Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 100.000 € 

Opis podprograma 

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del, 

Proračun MONG 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del, nižanje stopnje 

brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki 

posegajo na trg dela. 

Kazalci: 

Število vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del, izvedeni občinski ukrepi na 

področju trgu dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb 

ter s tem zmanjšanje števila težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno 

prebivalstvo. 

Kazalci: 

Število realiziranih novih zaposlitev. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

RIBIŠTVO  6 3 0 . 5 4 6  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj 

podeželja, pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo 

gozdno infrastrukturo, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v 

nacionalnih, evropskih  in regionalnih strateških in razvojnih dokumentih. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Trajnostno in večnamensko gospodarjenj z gozdovi, stabilen razvoj trajnostnega kmetijstva 

ter varovanje zdravja ljudi, živali in rastlin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103  Splošne storitve v kmetijstvu 

1104  Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  492.046 €  

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključeni izdatki za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter 

sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v 

nacionalnih in regionalnih dokumentih. 

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Ti so naravnani k povečanju 

konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, diverzifikaciji dejavnosti, 

zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanju naravnih danosti, 

biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.  

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti 

kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, povečanje samooskrbe s 

hrano, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na 

podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe 

v: 

- kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

- zavarovanje kmetijskih pridelkov in živali 

- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje 

- naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih 

- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.   

S podporami projektom za ohranjanje in razvoj podeželja bomo izboljšali kakovost življenja 

na podeželju, pripomogli k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

Podrobneje so posamezni projekti opisani v nalogah in programih. 

V gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica moramo zagotavljati pogoje za sonaravno in 

večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 

ekosistema in uresničevanje njegovih socialnih in ekoloških funkcij. 

 Cilji gospodarjenja z gozdovi so: 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 

socialnih in proizvodnih funkcij; 

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno gospodarski načrti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni  razvojni cilji v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so po skupinah naslednji: 

1. Na področju prestrukturiranja kmetijstva:  
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- izboljšati socio ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 

- povečati učinkovitost in konkurenčnost; 

- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 

- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

2. Na področju razvoja podeželja: 

- izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in 

zaposlitvenih možnosti; 

- podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; 

- spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 

- povečati prepoznavnost našega podeželja; 

- ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne 

krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

 

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:  

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje: 

- nove ali obnovljene kmetijske površine; 

- urejene pašne površine; 

- sodobnejša strojna oprema kmetijskih gospodarstev; 

- novi ali adaptirani hlevi, skladišča, lope in obore; 

- izvedena izobraževanja in promocija; 

- novi ali obnovljeni prostori in oprema za dopolnilne dejavnosti; 

- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003  Zemljiške operacije 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 130.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje in prenovo rastlinske, živinorejske in 

kmetijske proizvodnje 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni 

samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna 

Republike Slovenije, Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 

Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in 

konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje 

higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. 
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Kazalci: 

Število prejemnikov in višina pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, 

njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki 

so delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki jim je kmetijstvo 

osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. 

Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju ter živalim prijazna, razvoj 

nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja. 

Kazalci:  

Število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, 

žit, mleka, mesa, lesa ter število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 204.046 € 

Opis podprograma 

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje 

vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turistične 

dejavnosti, ohranjanje domače obrti in podobno vključno s podporo interesnih oblik 

povezovanja, kot so društva in zveze 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni 

samoupravi ter Zakon o spremljanju državnih pomoči. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območji s širitvijo razvojnih in 

zaposlitvenih možnosti, Ohranjanje kulturne pokrajine, Uvajanje alternativnih proizvodnih 

usmeritev 

Uvajanje in izvajanje razvojnih programov, Povečanje obsega pridelave na naravi prijazen 

način, Izboljšanje odnosa do kulturne dediščine  na podeželju. 

Kazalci: 

Število izvedenih projektov, ohranjanje poseljenosti podeželja, večja prepoznavnost 

podeželskega prostora, število KMG, delež nosilcev turizma na podeželju, delež kmetij z 

nekmetijskimi viri dohodka in zaposlitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvajanje projektov v okviru programa LEADER 

Izdelava operativnih aplikativnih raziskovalnih nalog  

Vzdrževanje pohodnih in drugih poti, spletnih portalov, zbirk, … 

Sofinanciranje izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva 

za razvoj podeželja 

Kazalci: 

Število podjetniških iniciativ  na podeželju 
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Število registriranih dopolnilnih dejavnosti 

Število vključene v projekte podprte v sklopu programa LEADER 

Dolžina vzdrževanih poti, število spletnih portalov in zbirk 

Število kmetij v vključenih v naravi prijazno pridelavo 

11029003 Zemljiške operacije 158.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter spodbujanje trajnostnega razvoja 

kmetijstva in gozdarstva. 

Kazalci: 

Povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij, površin urejenih z zemljiškimi 

operacijami, število parcel in povprečna velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, 

dolžina urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelava raznih elaboratov in 

projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, vpis novih parcel v evidence pristojne 

geodetske uprave in zemljiške knjige. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine v lasti Mestne občine Nova Gorica. 

Kazalci: 

Očiščene in urejene kmetijske površine ter gozdovi. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu  48.500 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Varovanje zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti 

ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva 

ljudi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zaščita zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali. 

Kazalci: 

Število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
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11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 48.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali in podporo 

društvom, za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Varovanje zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti 

ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva 

ljudi.. 

Kazalci: 

Število oskrbovanih in cepljenih živali. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih 

bolezni, zaščita zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali. 

Kazalci: 

Število oskrbovanih zapuščenih psov in mačk, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih 

živali. 

1104 Gozdarstvo 90.000 €  

Opis glavnega programa 

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programov, ki 

jih pripravi Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin. Program vključuje 

programe posameznih krajevnih enot na območju MONG in sicer  KE Predmeja,  KE 

Trnovo, KE Gorica in KE Sežana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. 

ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in  konkurenčno izkoriščanje gozdov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak). 

Kazalci: 

Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti 

gozdov, dolžina urejenih gozdnih poti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 90.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje se izvaja na državnih in zasebnih gozdovih v skladu s tripartitno pogodbo 

med Mestno občino Nova Gorica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 

Zavodom za gozdove Slovenije iz Ljubljane. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno 

pokrivajo iz proračuna (javno naročilo). Mestna občina Nova Gorica po izvedbi del pošlje 

na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevek za refundacijo sredstev v 

višini zneska dogovorjenega s pogodbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o 

pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih 

morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z 

gozdnogospodarskimi načrti. 

Kazalci: 

Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti 

gozdov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvedba programov vzdrževanja gozdnih prometnic posameznih KE, tako, da te enote lahko 

v skladu s svojimi letnimi programi vzdržujejo posamezne gozdove, jih obnavljajo in 

izkoriščajo. 

Kazalci: 

Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti 

gozdov. 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 1 9 0 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih 

skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov 

energije (OVE).  Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih 

virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo 

in vodo. To so tudi izhodišča za pripravo Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine 

Nova Gorica. Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Energetski zakon, Nacionalni energetski program, Resolucija o Nacionalnem energetskem 

programu, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje trajnostne, konkurenčne oskrbe z energijo s ciljem uporabe obnovljivih virov 

in zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1207  Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami 

energije 190.000 €  

Opis glavnega programa 

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, zagotavljanje sredstev za vzdrževanje 

sistema oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Vzpostavitev sodobnega energetskega upravljanja, nenehno izboljševanje energetske 

učinkovitosti, uvajanje OVE, kjer je to mogoče, cenovno in ekološko optimalno ogrevanje 

v MONG. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Cilj je zagotavljanje in vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja. 

Kazalci: 

Dolžina izvedenega distribucijskega omrežja toplote, povečanje toplotne moči odjemalcev, 

povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12079001  Oskrba s toplotno energijo 

12079001 Oskrba s toplotno energijo 190.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje aktivnosti pri projektih oskrbe s toplotno energijo in daljinskim 

ogrevanjem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG s širjenjem distribucijskega omrežja 

toplote in samozadostni trajnostni razvoj. 

Kazalci: 

Dolžina izvedenega omrežja ter povečanje odjemne moči uporabnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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KENOG - oskrba z daljinsko toploto mesta Nova Gorica (širitve sistema, posodobitev 

sistema, uvajanje OVE v sistem - širitev mestne kotlovnice s kotlovnico na lesno biomaso v 

sklopu JP KENOG)  

Kazalci: KENOG: letni plan aktivnosti JP KENOG na področju vzdrževanja in širitve 

daljinskega sistema ogrevanja v mestu Nova Gorica  

GOLEA - izvajanje aktivnosti energetskega managerja po LEK-u (poročanje, uvajanje 

energetskega knjigovodstva oz. CSRE - ciljnega spremljanja rabe energije v MONG, 

energetski pregledi javnih stavb, informiranje, izobraževanje v OŠ in vrtcih) 

  

MONG se je z LEK-om zavezala k uresničevanju ciljev NEP, zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov, večanju deleža OVE v končni energiji ter večanju učinkovitosti rabe 

energije (URE). Vsakoletno sprejme Mestni svet poročilo o izvajanju aktivnosti LEK in plan 

za tekoče leto.  

Bistvena naloga je predvsem uvedba energetskega knjigovodstva oziroma CSRE - ciljno 

spremljanje rabe energije, da se sploh pridobi celovit pregled nad rabo energije v MONG, 

predvsem v vseh javnih objektih v lasti MONG ter za potrebe javne razsvetljave. Z izdelavo 

osnovnih kazalnikov ter nastavitve ciljnih vrednosti se nato lahko predlaga in izvaja tako 

organizacijske ukrepe za zmanjšanje rabe energije kakor tudi investicijske ukrepe za 

zmanjšanje rabe energije, kjer služi CSRE tudi za spremljanje doseženih prihrankov po 

investiciji, kar je bistvenega pomena pri javno-zasebnem partnerstvu v primeru 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov s strani zasebnega partnerja.  

Pri celoviti sanaciji javnih stavb se izpostavi še možnost večjih celovitih sanacij preko ESCO 

modela (javno-zasebno partnerstvo) ter možnost pridobitve nepovratnih sredstev Eko slada 

za celovito sanacijo šol, vrtcev, knjižnic, v lasti občin.  

Pri sanaciji javne razsvetljave se izpostavi obe možnosti, da je investitor občina - razpis 

UJR1 ali se odda koncesijo zasebnemu partnerju UREE1.  

Za vse naštete aktivnosti je bistveno, da se spremlja stroške za energijo, da se nastavi sistem 

upravljanja z energijami v MONG in tako vodi vse nadaljnje aktivnosti (uvedba CSRE).  

Vzporedno s tem se izvede celovite energetske preglede javnih stavb, predvsem šol in vrtcev 

in kjer se izvede tudi program izobraževanja za potrebe izvajanja organizacijskih ukrepov 

(zmanjšanje rabe energije s pravilnim prezračevanjem, ugašanjem luči, spremljavo rabe 

energije,).  

Za doseganje ciljev se izpostavlja program izobraževanja in informiranja.   

Poročanje ministrstvu in mestnemu svetu je obvezen element po EZ.   

Priprava projektnih nalog, iskanje finančnih virov, svetovanje pri energetskem načrtovanju 

so osnovne naloge t.i. energetskega managerja.   

Po vzpostavitvi CSRE se postavi cilje:  

- Raba energije kWh/m2 na leto v javnih stavbah po dejavnosti (šole, vrtci, ZD, ostalo) - cilj 

je pod 100 kWh/m2/a 

- Raba energije za javno razsvetljavo kWh/leto na prebivalce (Uredba 44,5 

kWh/leto/prebivalca) 

- Delež OVE v končni rabi energije (vsaj 20%, EU cilj 20, 2020) 

 

Kazalci: 
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Dolžina izvedenega distribucijskega omrežja toplote, povečanje toplotne moči odjemalcev, 

povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja. 

13 PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 5 . 8 6 0 . 1 4 7  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture ter vzdrževanja železniške 

infrastrukture.. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vlada RS je sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki 

je ključnega pomena za hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih 

ciljev Slovenije. Strategija razvoja Slovenije temelji na petih razvojnih prioritetah države. 

Peto razvojno prioriteto  predstavlja "povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega 

razvoja", v katero so  uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij prometa, energetike in 

kakovosti življenja.  

Občinski prostorski načrt, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih 

del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik za izvedbo 

investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik 

o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na 

javne ceste, Odlok o občinskih cestah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Na prometnem področju je poudarek na razvoju javnega prometa, železniški infrastrukturi 

zmanjšanju škodljivih učinkov prometa na okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti 

prometa, pa tudi dograditev cestnega omrežja, ki kljub okoljski invazivnosti z 

zagotavljanjem večje mobilnosti lahko bistveno prispeva k kakovosti življenja in 

zaposlitvenim možnostim ljudi. 

V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v 

Sloveniji na nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, 

je organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh 

udeležencev v prometu zelo pomembna in potrebna. 

Dolgoročni cilji področja so tako zagotavljanje učinkovite mobilnosti, izboljšanje prometne 

varnosti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302  Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.860.147 €  

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 

investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno 

prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče 

vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

-Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov 

v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS 

za ceste).  

-Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 

tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 

motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben 

poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v 

promet in posredno v javno življenje. 

-Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 

konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  

-Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov 

financiranja cestnega omrežja.  

- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 

kategorizacija cest). 

-Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

-Sprejemanje pravne regulative. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 

- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. 

Viri predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, 

pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 

- Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 

- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi 

leti prava redkost, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 

- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 

upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 

prometne varnosti . 

- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 

- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na 

obrobju mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  

- Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; 

vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;  

- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 

- Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih 

območjih za gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, 

proračun občine. 

- Ureditev evidenc. 

- Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 

- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  

kazalci 
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- sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  

- zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 

-sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi 

sosednjimi državami (Italija) 

- usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 

- zmanjšanje števila prometnih nesreč 

- minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 

Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih 

potez pa se ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003  Urejanje cestnega prometa 

13029004  Cestna razsvetljava 

13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.613.987 € 

Opis podprograma 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno 

izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. V ta namen 

odpravljamo t.i. črne točke posameznih odsekov.  Na območju mesta Nova Gorica in 

strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih 

površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in 

ulic, kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 

prometu, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o ureditvi prometa v naseljih 

mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega  vzdrževanja javnih cest, Pravilnik za 

izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih 

javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje 

prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. 

Kazalci: 

Obseg izvedenih vzdrževalnih del. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje 

prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.  Na območju mesta Nova Gorica in 

strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih 
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površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in 

ulic, kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. S 1. 1 2011 je  

začela veljati koncesijska pogodba za opravljanje lokalne GJS za vzdrževanje občinskih 

javnih cest. Koncesijo za vzdrževanje občinskih javnih cest na mestnem območju izvaja 

Komunala d.d. Nova Gorica, za vzdrževanje občinskih javnih cest izven mestnega območja 

pa Cestno podjetje d.d. Nova Gorica. 

Kazalci: 

Dolžina obnovljenih asfaltnih in makadamskih površin, število odpravljenih kritičnih točk, 

odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest 3.035.979 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 

javnih poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, 

mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske 

infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna 

ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z 

osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest, urejanje avtobusnih postajališč). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o ureditvi 

prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov 

v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS 

za ceste).  

- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 

tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 

motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben 

poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v 

promet in posredno v javno življenje. 

- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 

konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  

- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje 

virov financiranja cestnega omrežja.  

- Zagotoviti nivo vzdrževanja po pravilniku o nivoju vzdrževanja javnih cest 

- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 

kategorizacija cest). 

- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

- Sprejemanje pravne regulative. 

Kazalci: 
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Količina obnovljene, urejene in izboljšane obstoječe cestne infrastrukture s katero se 

zagotavlja varnost vsem udeležencem v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 

- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. 

Viri predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, 

pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 

- Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 

- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi 

leti prava redkost, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 

- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 

upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 

prometne varnosti . 

- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 

- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na 

obrobju mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  

- Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; 

vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;  

- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 

- Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih 

območjih za gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, 

proračun občine. 

- Ureditev evidenc. 

- Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 

- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  

- Zagotovitev osnovne prometne varnosti.  

Kazalci: 

- sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  

- zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 

- sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi 

sosednjimi državami (Italija) 

- usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 

 zmanjšanje števila prometnih nesreč 

- minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 

Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih 

potez pa se ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG 

13029003 Urejanje cestnega prometa 757.181 € 

Opis podprograma 

Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter 

zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o ureditvi 

prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah 

Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine 

Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za 

umirjanje prometa in odstranitev arhitektonskih ovir, urejen mirujoči promet ter 

zagotavljanje kvalitetnega javnega prevoza. 

Kazalci: 

Zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, sodoben, varen 

in brezplačen javni prevoz s povezavo do sosednjih občin (tudi v sosednji državi Italiji). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so postavitev oz. zamenjava predvidene signalizacije (prometni znaki, 

ogledala), postavitev načrtovanih grbin, osvetljevanje nevarnih prehodov za pešce, ureditev 

predvidenih javnih parkirišč ter zagotavljanje javnega prevoza. 

Kazalci: 

Zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, sodoben, varen 

in brezplačen javni prevoz s povezavo do sosednjih občin (tudi v sosednji državi Italiji). 

13029004 Cestna razsvetljava 448.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno 

razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o 

pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno 

osvetljene vse prometne javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. Pri širitvi  

in tudi rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej navedeni uredbi. 

Kazalci: 

Delovanje svetlobnih teles, odzivni čas za odpravo napak v primeru izrednih dogodkov, 

število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotavljanje osvetljenosti v skladu z zakonskimi 

usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave, zamenjava starih z novimi, varčnimi in 

učinkovitejšimi svetilkami, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in 

zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: 

Manjše število okvar na javni razsvetljavi, nižji stroški za vzdrževalna dela, zmanjšanje 

stroškov za plačilo javne razsvetljave. 
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 5.000 € 

Opis podprograma 

Financira se vzdrževanje in gradnja občinskih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Pravilnik o tehničnih 

normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na 

glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 

Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4), Zakon o varnosti v železniškem prometu 

(ZVZeIP), Pravilnik o nivojskih prehodih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov 

v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS 

za ceste).  

- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 

tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 

motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben 

poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v 

promet in posredno v javno življenje. 

- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 

konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  

Kazalci: 

Sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest, zadovoljstvo vseh 

udeležencev v prometu, sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi 

središči in tudi sosednjimi državami (Italija), usklajen gospodarski in prostorski razvoj 

območja, zmanjšanje števila prometnih nesreč, minimalne obremenitve naravnega in 

bivalnega okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 

- Priprava izvedbene dokumentacije  za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega 

nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih 

skupnosti in uporabnikov cest. 

- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 

upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 

prometne varnosti . 

- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 

- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na 

obrobju mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  

 - Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 

- Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih 

območjih za gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, 

proračun občine. 

- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  
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Kazalci: 

Sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest, zadovoljstvo vseh 

udeležencev v prometu, sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi 

središči in tudi sosednjimi državami (Italija), usklajen gospodarski in prostorski razvoj 

območja, zmanjšanje števila prometnih nesreč, minimalne obremenitve naravnega in 

bivalnega okolja. 

14 GOSPODARSTVO 1 . 0 7 2 . 8 3 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 

gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o podpornem okolju v podjetništvu, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija 

razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MONG in 

druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Naloge in obveznosti na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica so pripravljene 

na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti  v dokumentih 

Mestne občine Nova Gorica. Cilji in strategije so skladni z dokumenti    dolgoročnega 

razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program Goriške regij 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 

dejavnosti 731.330 €  

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Naloge in obveznosti na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti  v Mestni 

občini Nova Gorica so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in 

financiranje te dejavnosti in v lokalnih predpisih Mestne občine Nova Gorica.  

Ukrepi so naravnani k:  

- pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev,poslovnih 

površin 

- vključevanju Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, 

- spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in 

finančnih spodbud, 

Spodbujanju   investicij v Mestni občini Nova Gorica z subvencioniranjem plačila 

komunalnega prispevka 

- promociji gospodarstva občine, 
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- organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih , regionalnih, nacionalnih in 

mednarodnih okvirih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

- Razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike,  

- razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, 

- v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih, 

- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, 

- razvita javna  infrastruktura za podjetniški razvoj, 

- omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje 

(študenti, dijaki, univerzitetno osebje). 

Kazalci: 

- povečanje deleža novih delovnih mest, 

- povečanje števila malih in srednjih podjetij, 

- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v podjetjih, 

- izboljšanje infrastrukture in prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja, 

- povečanje deleža novih tehnoloških podjetij, 

- rast začetnih in  investicij v posodobitev in diverzifikacijo  v malih in srednjih podjetjih, 

- povečanje interesa za povezovanje podjetij,  

- povečanje deleža inovacij,      

- razvito podporno okolje za gospodarski  razvoj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 731.330 € 

Opis podprograma 

V podprogram so v okviru bilance odhodkov vključena sredstva za delovanje občinskih in 

medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, 

sofinanciranje projektov in investicijskih namer gospodarstva, spodbude enotam malega 

gospodarstva in podobno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 

v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o 

ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za 

razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu 

Mestne občine Nova Gorica in druga področna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Priprava ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih 

površin, vključevanje Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega 

okolja, spodbujanje podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil 
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in finančnih spodbud, spodbujanje investicij v Mestni občini Nova Gorica z 

subvencioniranjem plačila komunalnega prispevka, promocija gospodarstva občine, 

organizacija srečanj gospodarstvenikov v občinskih , regionalnih, nacionalnih in 

mednarodnih okvirih. 

Kazalci: 

Izvedeni programi, projekti ter ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in izvedene 

aktivnosti privabljanja tujih investitorjev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Razvoj ugodnega okolja za male podjetnike,  razvoj splošne podjetniške kulture in promocije 

podjetništva, v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih,  razvoj 

ugodnega okolja za podjetnike začetnike, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj, 

omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje 

(študenti, dijaki, univerzitetno osebje). 

Kazalci: 

Povečanje deleža novih delovnih mest, povečanje števila malih in srednjih podjetij, 

izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v podjetjih, izboljšanje infrastrukture in 

prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja, povečanje deleža novih tehnoloških 

podjetij, rast začetnih in  investicij v posodobitev in diverzifikacijo  v malih in srednjih 

podjetjih, povečanje interesa za povezovanje podjetij, povečanje deleža inovacij, razvito 

podporno okolje za gospodarski  razvoj. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 

gostinstva 341.500 €  

Opis glavnega programa 

Usmeritve in razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorici opredeljuje Zakon o spodbujanju 

turizma. Sredstva v okviru glavnega programa se dodeljujejo za promocijo turistične 

dejavnosti v občini, za izgradnjo in ureditev lokalne turistične infrastrukture ter pripravo in 

izvedbo čezmejnih in regionalnih turističnih projektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so naravnani k:  

- pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov - črpanju evropskih 

sredstev za turistične projekte (Cilj3, Leader, Evropski sklad za regionalni razvoj,..), 

- ustanovitvi javnega zavoda , kot nadgradnje obstoječi organiziranosti turizma v MONG, 

- pripravi  prostorske in izvedbene dokumentacije in izgradnji javne turistične infrastrukture, 

- urejanju turistične signalizacije, 

- sofinanciranju društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, uvajanje 

itinerarjev, promocijske aktivnosti), 

- sofinanciranju in izdaji ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične 

dejavnosti, 

- pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti (predvsem v Italiji, 

kot pomembnejšemu emitivnemu trgu), 

- sofinanciranju delovanja turistično informacijskega centra in informacijskih točk, 
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- sofinanciranju in organizaciji prireditev in praznovanj, 

- aktivnemu povezovanju v regijske aktivnosti (RDO). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so naslednji:       

- zagotoviti ustreznejši in učinkovitejši način organiziranosti vseh turističnih ponudnikov v 

občini  

- spodbujanje razvoja turistične dejavnosti tudi na podeželju, preko sofinanciranja delovanja 

turističnih društev, 

- usklajena informacijsko turistična dejavnost v okviru turističnih informacijskih centrov, 

- razvoj skupne turistične infrastrukture za spodbujanje novih turističnih investicij, 

- urejena turistična signalizacija, 

- promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini, 

- uspešno čezmejno in mednarodno sodelovanje na področju razvoja turizma, 

- ustvarjati spodbudno okolje za kapitalska vlaganja v razvoj turističnih dejavnosti, 

- spodbujanje društvene dejavnosti in njihovih zvez, 

- povezovanje smiselno zaokrožene turistične ponudbe v regiji. 

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 

- povečanje števila namestitvenih kapacitet, 

- povečanje števila turistov in nočitev,  

- izboljšanje skupne turistične infrastrukture in prostorskih pogojev za razvoj novih 

turističnih dejavnosti, 

- povečanje deleža s turizmom povezanih dejavnosti na podeželju,  

- povečanje deleža novih turističnih produktov, 

- realizirani projekti čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 

- nove investicije v razvoj turizma v občini, 

- povečanje deleža dodeljenih spodbud in brezobrestnih posojil za realizacijo investicij v 

razvoj turistične dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001  Promocija občine 

14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 341.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev in drugih turističnih 

organizacij, sofinanciranje prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih 

znamenitosti 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
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Povečati prepoznavnost Mestne občine Nova Gorica kot zanimive, privlačne in varne 

turistične destinacije ter povečati  obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom 

povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih 

storitev in proizvodov na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica. 

Kazalci: 

Realizirani programi, projekti in aktivnosti Turistične zveze Nova Gorica in turističnih 

društev, trend gibanja števila nočitev, obiskovalcev, prihodov turistov, promocijski dogodki, 

nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, večji prihodek 

turistične takse. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število  nočitev in dvig turistične potrošnje.  

Kazalci : 

Število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih 

gostov. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 

DEDIŠČINE  2 . 5 1 1 . 5 4 4  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge, opredeljene v statutu občine in v zakonskih predpisih, ki so 

usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja okolja.  Ključne naloge področja 

temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi 

naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega 

dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom 

o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost. Pomembno je 

zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti.  Program urejanja voda obsega 

aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda ter izvajanje obvezne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami. Področje odpadkov obsega ukrepe za 

preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema 

za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter 

sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen. Področje zajema informacijsko promocijsko 

dejavnost, sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi ključnimi javnostmi, 

sofinanciranje njihovih projektov in programov ter podporo vzgoji in izobraževanju na 

področju varstva okolja in urejanja prostora. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede 

doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva 

okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega 

življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega 

okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1506  Splošne okoljevarstvene storitve 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 

nadzor 1.088.460 €  

Opis glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, 

predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja 

okolja, na podlagi podrobnega monitoringa okolja zagotavljati podatke za načrtovanje in 

spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov. 

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, 

ranljivosti ali obremenjenosti okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002  Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 494.760 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter 

njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega 

zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 

ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 

predelavo ali odstranjevanje odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o varstvu okolja  Odlok o zbiranju 

in prevozu odpadkov v Mestni občini Nova Gorica, Uredba o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so nemoteno delovanje sistema za ravnanje z odpadki, zagotavljanje 

zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega 

ravnanja z odpadki s posebnim poudarkom na nevarnih odpadkih, uvedba predelave 

odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter posledično zmanjšanje količine odpadkov, ki se 

odlagajo na odlagališča ter zmanjšanje črnih odlagališč. 

Kazalci: 

Manjše količine zbranih in odloženih odpadkov, zmanjšanje emisij iz deponij, zagotavljanje 

ločenega zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter zmanjšanje števila črnih 

odlagališč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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Cilj je skladno s predpisano zakonodajo, to je zakoni, podzakonskimi akti in drugimi 

predpisi, ki urejajo to področje organizirati ustrezen sistem zbiranja, odvoza, ločevanja, 

predelave in odlaganja odpadkov na način, da se bo zagotavljalo zadovoljstvo občanov z 

izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ter skrb za čistejše okolje. 

Kazalci: 

Ustreznost ekoloških otokov in zbirnih centrov, število saniranih nelegalnih odlagališč, 

količina zbranih, predelanih in odloženih odpadkov na prebivalca. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 593.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 

naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, , Uredba 

o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o emisiji 

snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav, , Zakon o varstvu okolja (Ur. 

list RS, št. 39/06 s spremembami), Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Odlok o gospodarskih javnih službah v MONG, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica in druga področna 

zakonodaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so z izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja 

med mestom in ostalim območjem v MONG, dvig nivoja uslug individualne komunalne 

rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje 

negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje standardov varovanja okolja. 

Kazalci: 

Delež pravilno odvedene odpadne vode in posledično zmanjšanje onesnaženosti okolja na 

mestnem in ostalih območjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti, povečanje 

zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zagotavljanje rednega vzdrževanja 

obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih 

zagotovljenih sredstev. 

Kazalci: 

Dolžina novega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja ter delež 

gospodinjstev priključenih na ČN. 



 

Stran 63 od 289 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve  1.423.084 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva namenjena za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega 

sistema varstva okolja in narave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje 

takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 

in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja 

ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe 

varstva okolja, spremljanje stanja okolja, informacije o okolju, javne službe varstva okolja. 

Mestna občina mora v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati ozaveščanje, informiranje 

in izobraževanje o varstvu okolja, zagotavljati pripravo in izvajanje programa varstva okolja 

in operativnih programov za svoje območje, pripravo poročil o stanju okolja, zagotavljati 

dostop do javnih okoljskih podatkov in voditi informacijski sistem varstva okolja. 

Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega 

življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega 

okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Kakovost bivanja je poglavitni cilj, ki ga je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in 

pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja. O izvedenih meritvah 

obveščamo javnost in pristojne službe ter predlagamo ukrepe za izboljšanje stanja. 

Kazalci: 

Izdelava poročila o stanju okolja, opravljene meritve onesnaženosti zraka. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001  Informacijski sistem varstva okolja in narave 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.423.084 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeti stroški za meritve onesnaženosti zraka, pitne vode in 

kontrolo občinskih površinskih vodotokov, izdelavo katastra onesnaževalcev zraka in hrupa 

ter stroški za ažuriranje stanja katastra črnih odlagališč v MONG. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh 

zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Glavni cilj podprograma je izgrajevanje in dopolnjevanje sistema monitoringa stanja okolja 

ter izvajanje osveščevalnih akcij in projektov. 

Kazalci: 

Izdelana poročila, opravljene meritve. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Poglavitni izvedbeni letni cilj je nadaljevanje sistematskega izvajanja monitoringa kakovosti 

zraka na območju Nove Gorice in prikazovanje aplikacije na spletni strani MONG z 

namenom obveščanja širše in strokovne javnosti, izvajanje monitoringa površinskih in 

kopalnih vod   ter  izvajanje projektov za osveščanje prebivalcev v smislu trajnostnega 

razvoja in varstva okolja. 

Kazalci: 

Izdelava poročila o stanju okolja, opravljene meritve onesnaženosti zraka. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 8 . 0 2 0 . 2 6 5  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter 

zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališke dejavnosti, ter 

drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena . 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski 

prostorski načrt 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja, njegov skladen in vzdržen 

razvoj ter spodbujanje in usklajevanja tistih aktivnosti, ki ob prizadevanju za trajnostni 

razvoj in doseganje družbene blaginje skrbijo za smotrno rabo naravnih virov, ohranjanje 

naravne, kulturne in krajinske dediščine ter obenem omogočajo gospodarski, družbeni in 

kulturni razvoj v prostoru. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603  Komunalna dejavnost 

1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 

administracija 291.000 €  

Opis glavnega programa 

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje 

prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 

prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih 

podatkov, med njimi tudi redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture 

na območju občine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, 

družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi 

povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji prostorskega in podeželskega planiranja so: 

- vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih 

zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije; 

- kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, kvaliteten in human razvoj mest 

in drugih naselij ter njihova oskrba; 

- prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev različnih dejavnosti v 

prostoru; 

- prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 

- funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba v skladu z 

zakonom; 

- varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostna raba naravnih dobrin in 

varovanje drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 

- obramba države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Kazalci: 

Ažurirani katastri javne infrastrukture, izveden monitoring voda, izdelani prostorski akti in 

izpeljane predvidene delavnice. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002  Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003  Prostorsko načrtovanje 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 70.000 € 

Opis podprograma 

Predvidena sredstva se namenjajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 

in objektov, urejanje mej občine ter poimenovanje ulic in naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt, Zakon o 

evidentiranju nepremičnin - ZEN, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN, 

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - 

ZDOIONUS 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev  in redno 

vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine v 

geokodirani obliki z možnostjo pregleda in obdelave podatkov. 

Kazalci: 

Izdelani katastri javne infrastrukture. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Vsakokratne sprotne potrebe vnosa novih podatkov in usklajevanja stanj za potrebe priprave 

in vzdrževanja ažurnega Prikaza stanja prostora. 

Kazalci: 

Ažurirani katastri javne infrastrukture. 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in 

narave 11.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena nadzoru nedovoljenih posegov v prostor in nadzoru nad 

onesnaževanjem okolja 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh 

zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji varstva okolja so izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem 

ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja. Tudi ko je doseženo dobro stanje, je še zmeraj 

potrebno izvajati aktivnosti za ohranjaje le-tega ali pa preventivno ukrepati. 

Kazalci: 

Izvedene aktivnosti nadzora in preventivno ukrepanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letno se izvajajo predvideni monitoringi površinskih in kopalnih voda. 

Kazalci: 

Izveden monitoring voda. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 210.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter izvedbo 

urbanističnih natečajev in delavnic. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja 

tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoteženosti 

razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva 

okolja. 

Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v 

prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na 

območju občine. 
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Namen občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim 

načrtom kot strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. 

Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji 

za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev 

objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo 

prostorski ukrepi. 

Namen in cilj urbanističnih delavnic in natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih 

rešitev za odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor. 

Kazalci: 

Omogočen skladen prostorski razvoj z ustrezno umestitvijo dejavnosti v prostor. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov, za katere poteka postopek priprave, z odlokom in izvedba 

delavnic. 

Kazalci: 

Izdelani prostorski akti in izpeljane predvidene delavnice. 

1603 Komunalna dejavnost 5.523.265 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov 

za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne 

dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so zagotavljanje 

oskrbe čim večjega števila naselji z vodo, ki mora biti kot osnovna dobrina dostopna vsem, 

ustrezna ureditev pokopališč in poslovilnih objektov v občini, zagotavljanje potrebnih 

objektov za rekreacijo (npr. igrišča, igrala, orodja za fitnes na prostem) ter zagotavljanje 

ustrezne komunalne ureditve tudi v manjših krajih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 

dejavnosti. 

Kazalci: 

Dolžina na novo zgrajenega ali obnovljenega vodovodnega omrežja ter posledično 

zmanjšanje vodnih izgub, opravljena investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih in 

poslovilnih objektih, hortikulturna ureditev območij pokopališč, urejenost igrišč in 

parkovnih površin, primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001  Oskrba z vodo 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003  Objekti za rekreacijo 

16039004  Praznično urejanje naselij 
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16039005  Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo 713.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno 

mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredba o oskrbi s pitno vodo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje neoporečne pitne vode na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo 

iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter 

zagotavljanje ustreznih komunalnih standardov, ki sočasno predstavljajo prijaznejši odnos 

do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic). 

Kazalci: 

Priprava ustrezne dokumentacije, izvedena predvidena dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje izgradnje, obnove in vzdrževanja lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Kazalci: 

Dolžina na novo zgrajenega ali obnovljenega omrežja ter posledično zmanjšanje vodnih 

izgub. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 368.780 € 

Opis podprograma 

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju 

pogrebne dejavnosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot 

tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov ZGO 1-b,  Zakon o urejanju prostora-ZUREP, Odlok o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj so primerno urejene in dobro vzdrževane površine namenjene pokopališki 

dejavnosti, ki zagotavljajo primeren standard izvajanja pogrebne dejavnosti. 

Kazalci: 

Primerno urejene in vzdrževane površine, ustrezno stanje infrastrukturnih objektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju 

pogrebne dejavnosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot 

tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori. 

Kazalci: 
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Opravljena investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih in poslovilnih objektih, 

hortikulturna ureditev območij pokopališč. 

16039003 Objekti za rekreacijo 13.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen gradnji, investicijskemu vzdrževanju, upravljanju in tekočemu 

vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem 

načrtovanj - ZPNačrt. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljane igrišč in parkovnih površin ter izboljšanje pogojev njihove 

uporabe z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami. 

Kazalci: 

Količina novo pridobljenih rekreacijskih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč in parkovnih površin ter zagotavljanje 

njihove nemotene uporabe. 

Kazalci: 

Urejenost igrišč in parkovnih površin. 

16039004 Praznično urejanje naselij 34.000 € 

Opis podprograma 

S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati videz mesta in naselij v času 

prazničnih dni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Lepo okrašeno mesto v božično-novoletnem času na podlagi sodobno načrtovanega pristopa 

ob uporabi okraskov, z majhno porabo električne energije ter skrbno in dosledno izobešanje 

zastav v prazničnih dneh. 

Kazalci: 

Primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je postopna nabava novih okraskov, zastav in drogov. 

Kazalci: 

Primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.393.985 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih 

sanitarij, vzdrževanje vodnjakov, vzdrževanje zelenih površin, javnih poti in poti za pešce. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih površin, Pravilnik 

o urejanju in čiščenju javnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MONG. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotavljanje izvedbe komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.670.000 €  

Opis glavnega programa 

Lokalne skupnosti  vodijo na svojem  področju stanovanjsko politiko in zagotavljajo 

osnovne bivanjske pogoje svojim občanom. Vključena so sredstva za programe na 

stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo 

rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje ter skrbeti za ohranjanje in 

obnavljanje obstoječega stanovanjskega fonda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega stanovanjskega sklada, katerega cilj 

delovanja je zagotavljanje ustreznega stanovanjskega fonda, znižanje števila prosilcev na 

prednostni listi za dodelitev neprofitnega stanovanja in skrajšanje čakalne dobe za pridobitev 

stanovanja v občini. 

Kazalci: 

Število neprofitnih stanovanj, število prosilcev na prednostni listi, čas od uvrstitve na listo 

do pridobitve stanovanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.520.000 € 

Opis podprograma 

V bilanci odhodkov se sredstva v okviru podprograma namenjajo za delovanje občinskega 

javnega stanovanjskega sklada 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev za delovanje Stanovanjskega sklada izvira iz 

Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada in temeljnih pristojnosti občin v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi in Stanovanjskem zakonu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi, povečevanje števila razpoložljivih 

stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj na 1000 občanov, zmanjšanje števila prosilcev na 

prednostni listi. 

Kazalci: 

Število neprofitnih stanovanj, število prosilcev na prednostni listi, čas od uvrstitve na listo 

do pridobitve stanovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov in sanacij v stanovanjih v lasti 

MONG. 

Kazalci: 

Število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 150.000 € 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 

dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  536.000 

€  

Opis glavnega programa 

Program obsega urejanje občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo 

ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in 

prometno dostopnostjo oz. zagotavljanje osnovnih komunalnih standardov na območju 

MONG. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju 

komunalne dejavnosti ter izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

MONG. 

Kazalci: 

Izdelani programi opremljanja in projektna dokumentacija ter število uspešno zaključenih 

postopkov pridobivanja zemljišč iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONG. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

16069002  Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 408.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno 

dokumentacije in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt, Zakon o 

graditvi objektov ZGO 1-br 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča 

bivanje v urejenem okolju. 

Kazalci: 

Število na novo komunalno opremljenih zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izdelava predvidenih programov opremljanja za sprejete OPPN-je ter izdelava predvidene 

projektne dokumentacije. 

Kazalci: 

Izdelani programi opremljanja in projektna dokumentacija. 

16069002 Nakup zemljišč 128.000 € 

Opis podprograma 

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih  infrastrukturnih projektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne 

občine Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Pridobivanje lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in 

komunalnem programu. 

Kazalci: 

Število odkupljenih zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONG. 

Kazalci: 

Število uspešno zaključenih postopkov pridobivanja zemljišč iz letnega načrta ravnanja s 

stvarnim premoženjem MONG. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4 . 0 9 5 . 6 2 2  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, 

ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 

zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz 

zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico 

do najvišje možne stopnje zdravja. 
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Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za 

uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:  

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, 

- Zakon o lekarniški dejavnosti,  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova 

Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,  

- Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilj področja proračunske porabe za področje zdravstvenega varstva je stabilen zdravstveni 

sistem ter sledenje smernicam, ki jih določa področna zakonodaja. Zdravstvo je tesno 

povezano tudi z ostalimi področji tako na državni kot lokalni ravni, zato je skupen cilj 

aktivna politika na področju zdravja oz. celostna skrb za splošno zdravje ter posledično 

boljše zdravje in blagostanje vseh prebivalcev občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702  Primarno zdravstvo 

1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707  Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 3.788.122 €  

Opis glavnega programa 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in 

lekarniško dejavnost.  

V Mestni občini Nova Gorica delujejo trije javni zavodi:   

- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, 

- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, 

- Goriška lekarna Nova Gorica. 

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni 

zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.  

Delo in pristojnosti mestne občine na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo na 

izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniški 

dejavnosti in Zakona o zavodih. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene 

domove in lekarne ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in 

kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot 

osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa in se merijo na  

letni ravni. Gre za spremljanje dejavnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, tako javnih 

zavodov kot koncesionarjev na podlagi letnih poročil, kot tudi spremljanje zadovoljstva 

uporabnikov storitev. 

Kazalci: 

Uspešno izvedeni zdravstveni programi s čim nižjimi stroški, dostopnost storitev čim 

večjemu številu uporabnikov, ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001  Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 3.788.122 € 

Opis podprograma 

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno 

zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, 

zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo in laboratorijsko in drugo 

diagnostiko, zagotavlja družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, 

medicino dela, fizioterapijo. 

V prihodnjih letih je predvidena izgradnja prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica, ki ga bo 

financiral Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev.  

Vzpostavljeni programi - delovanje ambulante v Čepovanu - potekajo naprej, potrebna 

sredstva poleg mestne občine zagotavljata javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 

Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev.  

Lokalna skupnost zagotavlja še dodatna sredstva za dopolnilne programe javnih zavodov s 

področja primarnega zdravstvenega varstva (sofinanciranje programov Ambulante za 

zdravljenje bolezni odvisnosti). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, 

- Zakon o zavodih, 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova 

Gorica, 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilj je izvedba investicije izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, 

ohranitev ambulante v Čepovanu ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje 

bolezni odvisnosti. 
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Kazalci: 

Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna 

MONG. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni izvedbeni cilj je rentabilno in učinkovito delovanje splošne in zobozdravstvene 

ambulante v Čepovanu ter vzpostavitev centra za krepitev zdravja v prostorih OŠ Kozara. 

Kazalci: 

Doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški, 

dostopnost storitev čim večjemu številu uporabnikov, ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi 

storitvami. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega 

varstva 32.500 €  

Opis glavnega programa 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina 

oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. V 

okviru glavnega programa so tako vključena sredstva za programe spremljanja 

zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje 

duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, 

preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega 

varstva z namenom vključitve čim večjega števila občanov.  

Kazalci: 

Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001  Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti 

promocije zdravja 32.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, med 

njimi tudi preventivnih programov za boj proti uporabi nedovoljenih drog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, 

- Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni 

občini Nova Gorica. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti 

prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 

Kazalci: 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju, 

- preprečevanje vseh oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih programov, 

ki se merijo kot naraščanje ali upad kroničnih bolezni, uporabnikov nedovoljenih drog, 

število poslanih na zdravljenje ali v komune, ipd.. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izvedba razpisa in sklenitev pogodb z izbranimi izvajalci ter uspešno izvajanje 

programov. 

Kazalci: 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, 

- upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, 

- zadovoljstvo uporabnikov. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva  275.000 €  

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno 

sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada zdravstveno zavarovanje občanov 

in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.  

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in 

prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu 

možno urediti na več načinov, eden od teh je tudi obveznost občine, da plačuje prispevek za 

obvezno zdravstveno zavarovanje za  tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije s 

stalnim bivališčem in tujce, ki imajo dovoljenjem za stalno bivanje v mestni občini in ne 

morejo biti zavarovani iz drugega naslova. O pravici do plačila prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje odločajo  pristojni centri za socialno delo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z 

zakonodajo izvajanje mrliško ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica 

pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. 

Kazalci: 
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Število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične 

pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001  Nujno zdravstveno varstvo 

17079002  Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 202.000 € 

Opis podprograma 

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja mestna občina zagotavlja plačilo osnovnega 

zdravstvenega zavarovanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za 

občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. 

Kazalci: 

Število zavarovanih občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni cilj je zajeti vse občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno 

zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju MONG, ki niso zdravstveno zavarovani 

iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti. 

Kazalci: 

Število zavarovanih nezaposlenih oseb, ki ne morejo biti drugače zavarovani ter število 

zavarovanih otrok do 18 leta, ki niso zavarovani po starših ali kako drugače. 

17079002 Mrliško ogledna služba 73.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne 

skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, 

sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih 

zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede 

in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija 

in sofinanciranje mrliško ogledne službe. 

Kazalci: 

Število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za 

pokojne občane. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni cilj je organizacija, izvajanje in plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. 

Kazalci: 

Število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za 

pokojne občane. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 9 . 5 5 3 . 8 7 4  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi 

svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je 

pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja 

ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, 

zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja 

posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi 

izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih 

človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Kultura je ena glavnih sestavin identitete Nove Gorice in tako v najširšem pomenu besede 

dejavno sooblikuje njeno podobo. Mestna občina Nova Gorica zato izkazuje javni interes pri  

podpori še posebej tistih vsebin, ki bistveno prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti, 

ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ljudi ter s tem k 

razvoju občine kot celote. 

Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo 

kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost 

kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.  

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Mestna občina Nova Gorica zagotavlja javne 

kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih 

zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni 

razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa kot sistemskega zakona za 

področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in 

financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti.  

 

V okviru svojih proračunskih možnosti mestna občina omogoča ohranjanje doseženega 

kulturnega standarda, hkrati pa si prizadeva podpirati tudi nove projekte, ki so za razvoj 

kulture, mesta in občine kot celote še posebej pomembni in utrjujejo položaj mestne občine 

kot regijskega središča. 
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Mestna občina Nova Gorica izvaja naslednje glavne naloge s področja kulture: 

1.1.  V obliki javnih služb na naslednjih področjih: 

a) Ohranjanje nepremične kulturne dediščine  

Javna služba varstva nepremične kulturne dediščine sodi v pristojnosti države in jo izvaja 

Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije - območna enota Nova Gorica. V 

pristojnosti mestne občine je urejanje statusa lokalnih kulturnih spomenikov ter skrb za 

ohranjanje nepremične kulturne dediščine v lasti mestne občine. 

b) Ohranjanje premične kulturne dediščine 

Programe s področja varstva kulturne dediščine izvaja javni zavod Goriški muzej Kromberk 

- Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. Ker ta zavod izvaja 

svoje programe za območje več občin, je njegova dejavnost javne službe pretežno 

financirana iz državnega proračuna, mestna občina pa skrbi za infrastrukturo ter sofinancira 

del programa javne službe, s katerim zavod dopolnjuje svojo dejavnost skladno z interesom 

lokalne skupnosti. Skrb za arhivsko dejavnost izvaja Pokrajinski arhiv Nova Gorica, 

katerega dejavnost in financiranje je v pristojnosti države. 

c) Knjižničarstvo 

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je splošna knjižnica, ki izvaja 

javno službo knjižničarstva na območju šestih občin. Dejavnost zavoda in nakup 

knjižničnega gradiva se financira iz proračunov občin ustanoviteljic in delno iz sredstev 

Ministrstva za kulturo.  

d) Dostopnost umetniških programov 

Javno službo na področjih produkcije in distribucije umetniških programov na območju 

mestne občine izvajajo javni zavodi Kulturni dom Nova Gorica (občinski javni zavod, 

financira ga mestna občina) in SNG Nova Gorica (državni zavod, javno službo financira 

država, občina pa sofinancira programe, ki so v njenem interesu). 

e) Skrb za ljubiteljsko kulturo 

Javno službo izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - državni javni sklad z območno 

izpostavo v Novi Gorici. Mestna občina Nova Gorica sofinancira ljubiteljske kulturne 

dejavnosti s sofinanciranjem programa javnega sklada, kulturnih društev (na osnovi javnega 

poziva, ki ga pogodbeno za občino izvede javni sklad) ter dveh zaposlenih. 

1.2. S sofinanciranjem projektov v javnem interesu: 

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega Odloka o 

sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica se z javnim 

razpisom izbere projekte na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo iz 

proračuna mestne občine. 

1.3. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja pogoje za delovanje javnih služb na področjih 

kulture ter za izvajanje kulturnih dejavnosti tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo 

(prostori in  oprema) ter v proračunu za ta namen načrtuje sredstva za investicije in 

investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme. 

1.4. Izvajanje nalog statusno-pravnega značaja za javne kulturne zavode, ki jih je ustanovila 

Mestna občina Nova Gorica.  

1.5. Opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih nalog na področju kulture. 

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se 

kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju Mestne občine Nova 
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Gorica. Danes jih imamo registriranih že precej preko 100, v katerih sodeluje nekaj tisoč 

občanov in občank. 

Vsekakor pa taka razširjenost športa zahteva strokovni in organizacijski pristop in 

sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih v športnih klubih se 

neprestano povečuje. Vendar se ne moremo s tem zadovoljiti pač pa iskati oblike za 

povečanje aktivnosti ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s športom in s tem bogatiti 

prosti čas. 

Mestna občina Nova Gorica se uvršča med občine, ki namenjajo zelo visok delež sredstev 

za šport. Športna infrastruktura je zelo solidno urejena, s čimer je poskrbljeno za veliko 

število občank in občanov, ki se ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in 

kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo na vseh področjih življenja. Imamo več 

kot sto delujočih klubov in društev ter zelo široko paleto športnih panog, ki omogočajo 

občanov udejstvovanje na različnih področjih. 

Na področju športa in prostočasnih aktivnosti Mestna občina Nova Gorica zagotavlja 

sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje ter sredstva, ki jih na podlagi razpisa, 

skladno z določili Zakona o športu, razdelimo med aktivne klube in društva naše občine. 

Glede na dejstvo, da je občina z odlokom ustanovila Javni zavod za šport, letno zagotavljamo 

sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške v zvezi z objekti, ki jih ima javni zavod v 

upravljanju. 

Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega 

izobraževanja, ki je zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje 

osebni in socialni razvoj mlade osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno 

sodelovanje in je komplementarno formalnemu izobraževanju in usposabljanju. Je v osnovi 

socialno skupinsko delo, ki vzgaja za sobivanje v skupnosti. Njegov rezultat je prepoznati 

zlasti v socialnih mrežah in globoki vzajemnosti. Mladim pomaga pri učenju o njih samih, 

drugih in družbi skozi aktivnosti, ki združujejo veselje do druženja, užitek, izzive in učenje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna Mestne 

občine Nova Gorica, so: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 

- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena, 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture, 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, 

- Odloki o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Nova 

Gorica, 
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- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v Mestni občini Nova Gorica 

(Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,  Odlok 

o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi 

javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica), 

- Statut Mestne občine Nova Gorica, 

- Sklepi o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Nova 

Gorica, 

- Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, 

- Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v 

Mestni občini Nova Gorica. 

Dokument razvoja in načrtovanja na področju športa v Mestni občini Nova Gorica je Zakon 

o športu. Poleg njega pa se uporabljajo tudi določbe Nacionalnega programa športa v 

Republiki Sloveniji 2014 - 2023. Letni program športa je izbran na podlagi veljavnega 

Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Nova Gorica, katerega sestavni 

del so tudi merila za vrednotenje športnih programov. 

Področje mladinske dejavnosti urejajo: 

- Nacionalni program za otroke in mladino v RS,  

- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju - Svet Evrope, 

- Bela knjiga Evropske komisije - Nova spodbuda za evropsko mladino,  

- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS - Urad RS za mladino, 

- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi, 

- Program Mladi v akciji - Evropska komisija 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 

- Zakon o mladinskih svetih, 

- Zakon o političnih strankah (v delu, ki se nanaša na politične podmladke). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na področju kulture je, da postane kultura generator razvoja občine, da 

razvija vsa področja kulture, tudi z zagotavljanjem prostorskih in finančnih pogojev. 

Cilj področja proračunske porabe področja za šport je, da postane šport eden izmed nosilcev 

razvoja občine, da razvija vsa v nadaljevanju navedena področja ter vzpostavitev prostorskih 

in drugih pogojev za razvoj le-teh. 

Dolgoročni cilj področja mladinskih programov je podpora tako občinskemu javnemu 

zavodu Mladinski center Nova Gorica kot ostalim bodisi vladnim ali nevladnim aktivnostim 

v našem okolju, vse z namenom, da imajo mladi pri odraščanju, oblikovanju identitete, v 

procesu izobraževanja, vključevanja na trg delovne sile in še kje, podporo lokalne skupnosti. 

Strnjeno gledano je dolgoročni cilj zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne 

in dostopne slovenske kulture in umetnosti, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine ter 

večja aktivna participacija mladih v družbenih procesih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802  Ohranjanje kulturne dediščine 

1803  Programi v kulturi 



 

Stran 82 od 289 

1804  Podpora posebnim skupinam 

1805  Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  1.228.394 €  

Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni 

vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je Mestna občina Nova 

Gorica kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje, nadalje ta program predvideva 

sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov ostalih lastnikov ter programe ohranjanja 

in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se osredotočajo zlasti na programe muzejske 

dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni strateški cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega 

upravljanja. Tu je mišljeno predvsem ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne 

dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb 

občanov in drugih obiskovalcev. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem 

pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom 

kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo 

(obnova in predstavitev nepremične kulturne dediščine ter predstavitev in interpretacija 

premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oz. tistih 

spomenikov in muzealij kulturne dediščine, ki so v lasti mestne občine ter njihova 

predstavitev. 

Kazalci: 

število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov, število 

pedagoških programov, število vključenih v te programe itd. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001  Nepremična kulturna dediščina 

18029002  Premična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 983.494 € 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Mestne 

občine Nova Gorica, sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti občine ni 

predvideno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za izvedbo programa je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki mestno 

občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti ter druge pravne 

podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh. Če so potrebni za varovanje, oživljanje 

spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo običajne stroške, 

koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z 

zmožnostmi lastnika, lahko država, pokrajina ali občina za ta namen v okviru možnosti 

prispeva tudi javna sredstva. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji; 

- ohranjanje naselbinske in grajene dediščine urbanega območja Nove Gorice, 

- vzpostaviti orodja za varovanje in ohranjanje prostorskih kvalitete v območjih urbane 

naselbinske dediščine, 

- ustrezno ovrednotiti najpomembnejše urbanistične in arhitekturne dosežke nepremične 

dediščine 20. stoletja, 

- izvajati aktivno politiko varovanja na osnovi sprejetih aktov za zaščito območij naselbinske 

dediščine in določitev varstvenih režimov, 

- prenova naselbinske in stavbne dediščine z namenom krepitve identitete prostora, 

ohranjanja ekonomske vrednosti grajenih struktur ter s tem povezanih turističnih produktov, 

- valorizacija zgodovinskih območij 1. svetovne vojne, 

- dediščina Bohinjske proge, prizadevanja za vpis v seznam svetovne dediščine Unesca, 

- ustrezno vrednotenje in ohranjanje javnih plastik in spomenikov, 

- itd. 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev 

javnosti. 

Kazalci: 

Obseg opravljenih obnovitvenih in vzdrževalnih del. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

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.  

Kazalci: 

Število obnovljenih kulturnih spomenikov, obseg opravljenih obnovitvenih in vzdrževalnih 

del. 

18029002 Premična kulturna dediščina 244.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, 

človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna 

skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu Goriški muzej 

Kromberk-Nova Gorica, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične 

kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine in druge že omenjene pravne podlage, ki 

veljajo za področje kulture nasploh. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno 

spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja 

kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih 

posegov itd.). Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število različnih 



 

Stran 84 od 289 

dogodkov, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne 

prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe. 

Dolgoročni cilji: 

- dokončanje zgodovinske poti ob državni meji (ureditev opuščene carinarnice na Pristavi z 

namenom vzpostavitve muzeja tihotapstva), 

- predstavitev muzealij industrijske dediščine širši javnosti (v povezavi z muzejskim 

programom, ki odraža socialni kontekst industrijskega razvoja mesta), 

- ureditev in prikaz muzejskega gradiva o času od 2. svetovne vojne do osamosvojitve 

Slovenije, 

- razvoj restavratorske dejavnosti kot poslovne dejavnosti, 

- izdelava multidisciplinarnega programa, ki bo povezoval vinogradništvo, vinske kleti 

etnološke običaje in turistično ponudbo, 

- vpis praznika košnje (Banjšice) v register nesnovne dediščine, 

- razviti lokovško kovaštvo kot umetnostno obrt in vpis v register nesnovne dediščine, 

- itd. 

Kazalci: 

Število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, 

obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih 

in strokovni javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Goriškega muzeja in Galerije 

ter vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije nepremične kulturne 

dediščine. 

Kazalci: 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so število novih umetniških del, obseg 

predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev. 

1803 Programi v kulturi 2.276.060 €  

Opis glavnega programa 

V proračunu Mestne občine Nova Gorica se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih 

zavodov na področju kulture, za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (preko 

območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti), za nakup opreme in obnovo 

javne kulturne infrastrukture, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov preko 

javnega razpisa, za investicije in druge programe v kulturi. 

Iz proračuna kulture mestne občine se financirajo: 

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica in glavni financer je občina: 

Goriška knjižnica Franceta Bevka (več ustanoviteljic) in Kulturni dom Nova Gorica; 

- ljubiteljska kulturna dejavnost preko Območne izpostave JSKD; 

- umetniški programi; 

- sofinanciranje projektov v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica, ki jih izvajajo 

nevladne 
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organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture v skladu z letnimi pogodbami 

(javni razpis); 

- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme; 

- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture; 

- investicije na področju kulture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev 

zanimivo kulturno ponudbo Nove Gorice ter čim večjo dostopnost te ponudbe zainteresirani 

javnosti. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je 

namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin.  

Splošni cilji: 

- razvijati kulturne vrednote in kulturne potrebe, 

- omogočati kulturne dejavnosti in ustvarjanje deficitarnih kulturnih dobrin, 

- omogočati kulturno ustvarjalno dejavnost mladih ter socialnih skupin, ki težje uresničijo 

svoje ustvarjalne potenciale, 

- zagotavljati ugodne pogoje za zahtevnejše kulturno ustvarjanje, 

- razvijati možnosti ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja,  

- povečevati dostopnost kulturnih dobrin, 

- višati standard javnega dostopa do knjig in knjižnega gradiva, 

- promovirati dosežke goriških ustvarjalcev v Sloveniji, Evropi in svetu,    

- zvišati zadovoljstvo prebivalcev in obiskovalcev s kulturno ponudbo, 

- spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti z namenom, da se kulturna 

ponudba razvija tako po kakovosti, kot raznovrstnosti,  

- zagotavljanje medkulturnega dialoga med vsemi inštitucijami in drugimi akterji na 

področju kulture, 

- zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne 

kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote, 

- povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi 

in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške 

ustvarjalnosti, 

- zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in 

obiskovalce mestne občine, ob promociji prepoznavnosti kulturnih dobrin mesta, 

- pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati 

načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako 

arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, ter tako utemeljevati zavezanost listini Nova 

Gorica - občina po meri invalidov, 

- krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in 

sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega 

razvoja in gospodarskega razvoja, 

- povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah in ki 

neposredno prispeva h kultiviranju podobe mesta, 
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- sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo na področju Slovenije in v 

tujini ter tako spodbujati razvoj kulturnega turizma, 

- zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki 

delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti 

kulturne ponudbe, 

- informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture in 

nevladnih kulturnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna mestne občine, z namenom, 

da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih, 

- prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju 

kulture, ki jih je ustanovila mestna občina, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je 

država ali druga lokalna skupnost,  

- spodbujati mednarodno dimenzijo kulturne produkcije in njeno vključevanje v evropske 

pobude in projekte, 

- podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo 

dodatno kulturno ponudbo in krepijo širšo prepoznavnost Nove Gorice na področju kulture, 

- oblikovanje in evalviranje kulturne politike mestne občine bo temeljilo na kontinuiranem 

dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, 

ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo. 

Mestna občina financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je 

ustanovila MONG, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar 

pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko 

delovanje zavodov. 

Mestna občina financira letne kulturne projekte nevladnih organizacij in samostojnih 

ustvarjalcev na področju kulture. 

Mestna občina sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Novi Gorici 

z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev. 

Osnovni kazalec je interes javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer 

pa ne sme biti edino merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi 

javnimi sredstvi in odmevnostjo posameznega kulturnega programa ali projekta. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji in kazalci: 

Kar zadeva javne zavode bodo glavni izvedbeni cilji natančno opredeljeni v letnih pogodbah 

o sofinanciranju. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov 

bodo prav tako opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti v tekočem 

letu. 

Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so: realizirani programi in 

projekti ob koncu tekočega leta, kakovost in odmevnost programov in projektov ter število 

obiskovalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001  Knjižničarstvo in založništvo 

18039002  Umetniški programi 

18039003  Ljubiteljska kultura 

18039004  Mediji in avdiovizualna kultura 
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18039005  Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.135.600 € 

Opis podprograma 

Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica osrednje območne splošno izobraževalne 

knjižnice, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 

Iz sredstev proračuna mestne občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni 

stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti knjižnice, ki 

predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitev novitet, srečanja z ustvarjalci, 

razstave in delavnice ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu, 

- Uredba o strokovnih storitvah knjižnic, 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji in kazalci: 

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti čim bolj 

racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in 

aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine.  

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča 

pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in 

gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo 

omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko 

virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati  knjižnično in informacijsko vozlišče in 

prijazen prostor druženja, ki se odziva in vključuje v okolje, ter  pomaga pri izobraževanju 

in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov. 

Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje 

posebnih knjižničnih zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica 

uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij.  

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število 

prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd.. 

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz 

knjižnice p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici (predvsem inkunabule), obisk bibliobusa 

tudi pri zamejskih Slovencih, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev 

prostorov, nakup potrebne opreme, itd.. 

Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, 

obseg prireditev in projektov, itd. 
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Dolgoročni cilji, ki jih določa Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 

2014-2017 so: 

- dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah, 

- povečati kakovost knjižničnih storitev in uvajanje novih oblik posredovanja gradiva in 

informacij, 

- zagotavljanje boljše dostopnosti knjižničnih storitev v vseh enotah Goriške knjižnice, 

- dvig bralne kulture in povečan obisk prireditev, 

- ureditev, promocija in prepoznavnost gradiva lokalnega pomena (domoznanstvo). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so avtomatizacija in posodabljanje izposoje v matični knjižnici in v 

dislociranih enotah, nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, 

pridobivanje novih elektronskih virov, posodobitev računalniške opreme, posodabljanje 

izposoje gradiva, ureditev prostorov in okolice, analiza obstoječega stanja v krajevnih 

knjižnicah, strokovno usposabljanje kadra, nakup gradiva za zamejce, izvedba knjižničnih 

festivalov (Kulturni praznik, Goriški dnevi knjige, Bevkovi dnevi, Ta veseli dan kulture), 

Primorci beremo, Bralnice pod slamnikom, Dobreknjige.si, Rastem z e-viri, Primorci.si, 

Europe-let"s do it together, itd. 

Kazalci: 

Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, 

število in obseg prireditev in projektov. 

18039002 Umetniški programi 512.960 € 

Opis podprograma 

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na 

posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe (trajnejše delovanje, 

kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte (praviloma posamezni dogodek, npr. 

razstava, koncert...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture, 

- Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, 

- druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na 

podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil. 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih 

izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi 

Nove Gorice. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih 

kulturnih vsebin vsem občanom, upoštevaje tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, 

otroci ipd.  
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Kazalci: 

Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z 

različnih področij kulture, upoštevanje potrebe ciljnega občinstva, število obiskovalcev, 

odmevnost v medijih in strokovni javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter 

posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v ohranja 

dosežen standard ponudbe kulturnih dogodkov.  

Kazalci: 

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in 

njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je 

v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti. 

18039003 Ljubiteljska kultura 199.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje 

kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD v Novi Gorici. Na ta način mestna občina 

podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev 

in uporabnikov kulturnih dobrin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Poleg že navedenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še 

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki 

kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali 

pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar 

vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje 

prostega časa ter večanje socialne kohezivnosti. 

Kazalci: 

Število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter 

projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede 

na pretekla leta. 

Kazalci: 

Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 

projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 10.000 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram spada podpora programom audiovizualne kulture. Gre predvsem za 

zagotavljanje sredstev za predvajanje umetniškega filma v okviru javnega zavoda Kulturni 

dom Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture, 

- druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za raznovrstno, kakovostno in 

obiskovalcem zanimivo kulturno ponudbo nekomercialnega filma. 

Kazalci: 

Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, 

odmevi v medijih in strokovni javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Osnovni cilj je nadaljevanje dobro zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe. 

Kazalci: 

Število prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih dogodkov, 

število obiskovalcev. 

18039005 Drugi programi v kulturi 418.500 € 

Opis podprograma 

V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter 

neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre 

predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje: nujno investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna 

občina Nova Gorica, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih 

programov (investicije).  

V ta podprogram je uvrščen tudi Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov 

in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki sicer po vsebini obsega več programov oz. 

podprogramov. Z namenom, da se v proračunu sredstva za razpis nahajajo na enem mestu 

in so tudi bolj pregledna, so v celoti uvrščena v ta podprogram.  

Javni kulturni programi in kulturni projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa ali 

neposrednega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Postopek izbora izvajalcev se navezuje 

na predlog strokovne službe mestne občine in na predlog strokovne komisije kot zunanjega 

posvetovalnega telesa. Strokovna komisija pri sestavi predlogov za sofinanciranje 

programov in projektov iz proračuna mestne občine upošteva naslednje splošne kriterije in 

merila: utemeljenost in pomen, aktualnost in inovativnost, reference prijavitelja, vsebinsko 

vrednotenje, finančno vrednotenje, nivo izvajanja programa in pomen za mestno občino. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture, 

- Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, 

- Druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in 

opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in 

projektov. Zastavljeni cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost 

posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, glede na dostopnost 

vseh prebivalcev Nove Gorice, glede časa delovanja, tako v številu dni, kot v številu ur v 

posameznem dnevu. Drugi dolgoročni cilje je podpora kulturnim projektom, ki jih izvajajo 

nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture. 

Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja 

zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih 

določenim skupinam. 

Kazalci: 

Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev 

namenjenih določenim skupinam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje primernih prostorskih pogojev za delovanje javnih 

zavodov, t. j. za najnujnejše vzdrževanje stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica 

je Mestna občina Nova Gorica, nakup opreme potrebne za nemoteno delovanje javnih 

zavodov, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov 

v Mestni občini Nova Gorica. 

Kazalci: 

Izvedeno investicijsko vzdrževanje, število in kvaliteta projektov prijavljenih na razpis, 

število obiskovalcev. 

1804 Podpora posebnim skupinam 26.000 €  

Opis glavnega programa 

V okviru programa se namenja posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene 

skupine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si 

zagotovili življenje v samostojni domovini, skrb za nemoteno delovanje veteranskih 

organizacij ter primerno vzdrževanje vojaških grobišč in spomenikov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo 

tradicijo vrednot polpretekle zgodovine ter ohranjanje primernega nivoja vzdrževanja 

grobišč in spomenikov. 

Kazalci: 

Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in 

projektov s tega področja ter primerno vzdrževana vojaška grobišča in spomeniki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001  Programi veteranskih organizacij 

18049001 Programi veteranskih organizacij 26.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev 

veteranov, borcev, vojnih invalidov ter vzdrževanje grobišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vojnih veteranih, 

- Odlok o sofinanciranju programov veteranskih programov v Mestni občini Nova Gorica, 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije ter ohranitev 

spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije. 

Kazalci: 

Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in 

projektov s tega področja ter nivo vzdrževanja vojaških grobišč in spomenikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo 

vrednot polpretekle zgodovine ter dobro vzdrževana vojaška grobišča in očiščeni spomeniki. 

Kazalci: 

Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in 

projektov s tega področja ter nivo vzdrževanja vojaških grobišč in spomenikov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  6.023.420 €  

Opis glavnega programa 

Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop 

ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih udeležencev v 

športnih klubih in društvih se neprestano povečuje. Program športa v javnem interesu v 

Mestni občini Nova Gorica obsega vsa področja iz Nacionalnega programa športa in sicer 

od športne rekreacije pa do vrhunskega športa. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje 

različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in 

množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa: 

- tesnejše povezovanje društev s Športno zvezo Nova Gorica in Javnim zavod za šport Nova 

Gorica, 

- spodbujanje športnih društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa, 

- občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture, 

- otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih društev. 

Dolgoročni cilj na področju programov za mladino je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje 

kvalitetnih mladinskih programov in projektov ter njihova dostopnosti za čim širši krog 

mladih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je ustrezno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z 

racionalnim upravljanjem ter posledično večja in bogatejša ponudba športnorekreativnih 

prireditev. 

Cilj na področju programov za mladino je ohranjati doseženo raven mladinskih dejavnosti v 

mestu. 

Kazalci: 

Doseganje ciljev bomo merili s številom aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih 

ter z izboljšanjem pogojev vadbe za vsa področja športa.  

Cilj na področju mladinske dejavnosti se uresničuje s sofinanciranjem dejavnosti javnega 

zavoda na področju mladine, s sofinanciranjem programov nevladnih in nepridobitnih 

mladinskih centrov, mladinskih projektov ter drugih ukrepov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001  Programi športa 

18059002  Programi za mladino 

18059001 Programi športa 5.674.120 € 

Opis podprograma 

Šport otrok in mladine obsega: 

- interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov, 

- športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne 

skupnosti se izvajajo programi "Zlati sonček", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec" in 

športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z 

namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih 

sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, 

ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
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Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki 

so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 

programi "Zlati sonček", "Krpan", "Naučimo se plavati" in drugi programi za skladen razvoj 

gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.  

Interesna športna vzgoja mladine 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se 

prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, 

zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega 

življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po 

igri in tekmovalnosti.  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

V programe se vključujejo otroci in mladina, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci 

teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno 

izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z 

Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem 

športnih zvez.  

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 

rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.  

Šport odraslih obsega: 

- kakovostni šport, 

- vrhunski šport, 

- športno rekreacijo, 

- šport invalidov. 

Kakovostni šport 

Gre za priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki 

nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 

program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa 

pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih 

tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.  

Vrhunski šport 

V to področje spadajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, 

svetovnega in perspektivnega razreda.  

Športna rekreacija 

Z različnimi programi vadbe želimo motivirati čim večje število občanov za sodelovanje v 

ligaških športno rekreativnih tekmovanjih ter v okviru rekreativnih prireditev. 

Šport invalidov 

Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, 

resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.  

Večje športne prireditve 

Mestna občina Nova Gorica ima že dolgoletno tradicijo pri organiziranju športnih prireditev. 

Večje športne prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in napredek 

športnih panog. Sredstva za sofinanciranje večjih športnih prireditev so razdeljena preko 

javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev (najemnino 
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objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih), katerih namen je 

pospeševati motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek na šport, 

gospodarstvo in turizem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o športu. V letu 2014 je bil sprejet Nacionalni program športa v 

Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno 

strokovno znanje ter permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev  športnih 

programov in tehničnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrževanju naraščajočega števila 

kvalitetnih športnih objektov. Prav tako se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje 

zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi 

športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo, tako obstoječo kot tisto, 

ki bo šele zgrajena. 

Dolgoročni cilj je tako vključevanje čim večjega števila občanov v športne dejavnosti, s 

katerim želimo doseči športno aktivno populacijo ter zagotavljati sredstev za tiste programe, 

od katerih lahko pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje 

in napredovanje od začetka do končnega rezultata. 

Kazalci: 

Ohranjanje nivoja financiranja občinskega javnega zavoda za šport, sofinanciranje 

programov klubov in društev s področja športa ter delež investicij in investicijskega 

vzdrževanja v športne objekte. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v 

Republiki Sloveniji in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v 

Mestni občini Nova Gorica. Pomemben element je število v programe vključenih športnikov 

oziroma skupin v posameznih panogah. 

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od 

rekreacije pa do vrhunskega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine, 

katerim se namenja največji delež občinskih sredstev v okviru razpisa. 

Kazalci: 

Doseganje ciljev bomo merili s številom aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih 

ter z izboljšanjem pogojev vadbe za vsa področja športa. 

18059002 Programi za mladino 349.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram opredeljuj skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni 

sistem ukrepov v korist (hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo, pri čemer 

se oblikovanje in izvajanje mladinske politike deli na vertikalno in horizontalno raven. 

V horizontalno raven spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, 

vendar želi družba (država, lokalna skupnost) s posebnimi ukrepi za mladino še posebej 

zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska 

politika, politika zaposlovanja,itd). 
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V vertikalno raven spadajo ukrepi, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in kateri so 

namenjeni spodbujanju, vključevanju mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za 

izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov 

na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v 

oblikovanje ukrepov mladinske politike.  r 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih sveti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj Mestne občine Nova Gorica na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev 

mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje 

v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer 

je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Posameznik je postavljen pred izbire 

med različnimi možnostmi pri oblikovanju svojega življenja in tudi pri vzpostavljanju 

odnosov z drugimi. Po eni strani se mladi svobodno odločajo in oblikuje lastne biografije, 

po drugi pa postajajo odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, 

sistemov socialnega varstva in drugih. Pri tem je zmožnost mladega posameznika, da se 

uspešno sooči s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in 

negotov, močno odvisna od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor. 

Po zgledu izkušenj drugih centrov in uradov za mladino po Evropi bo potrebno največ 

pozornosti nameniti: 

- kurativnemu delu z mladimi, 

- izboljšati ter dograjevati infrastrukturo, 

- celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih  

  dopolnjevati z novimi glede na potrebe, 

- mladinski kulturi in izobraževanju, 

- pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti. 

Kazalci: 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov ter 

zadovoljstvom uporabnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu Mladinski center Nova Gorica, 

podpora dejavnostim društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja 

prostega časa otrok in mladine ter vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost. 

Kazalci: 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom mladih, ki se vključuje v organizirane 

oblike mladinskega dela in programe, obsegom in številom mladinskih programov in 

projektov ter odzivi v medijih in strokovni javnosti. 

19 IZOBRAŽEVANJE  7 . 8 1 1 . 5 2 3  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh 

od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, 

mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in 

visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi pomoči šolajočim. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o vrtcih, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Zakon o izobraževanju odraslih, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja katerih 

ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dostopne in kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse, 

krepitev znanj in spretnosti s pomočjo vseživljenjskega učenja za zagotavljanje boljše 

zaposljivosti občanov ter krepitev visokošolskega izobraževanja za osebni razvoj občanov, 

poklicno kariero in aktivno vlogo v lokalni skupnosti, ki dolgoročno prinaša socialni, 

umetniški, kulturni in ekonomski razvoj skupnosti.. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904  Terciarno izobraževanje 

1905  Drugi izobraževalni programi 

1906  Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  4.583.000 €  

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 

ki so vključeni v vrtce ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne 

pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo 

programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, 

vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki 

je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 

zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z 

normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v 

javnih vrtcih. 

Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v 

vrtcih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo 

v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S 

financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih 

nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.  



 

Stran 98 od 289 

Cilji in naloge vrtca so: 

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, 

- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, 

- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti posameznih starostnih obdobij. 

Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. 

Kazalci: 

Število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok v organizirano obliko varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001  Vrtci 

19029001 Vrtci 4.583.000 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske 

vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov 

(zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o vrtcih, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,  

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, 

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik,  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan,  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan, 

- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne 

pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo 

programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, 

vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki 

je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 
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zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z 

normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v 

javnih vrtcih. 

Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v 

vrtcih. 

Kazalci: 

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg 

dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in 

zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med 

strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna 

realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko 

vzgojo v MONG. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo 

v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S 

financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih 

nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.  

Cilji in naloge vrtca so: 

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, 

- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, 

- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti posameznih starostnih obdobij. 

Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. 

Kazalci: 

Število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok v organizirano obliko varstva ter 

delež sredstev namenjenih investicijam in investicijskemu vzdrževanju. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  2.629.933 €  

Opis glavnega programa 

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. 

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na 

lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in 

glasbenega izobraževanja: 

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in 

druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega 

proračuna, 

- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 

pogodbo, 

- sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in 

glasbenim šolam, 

- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 

- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osmih osnovnih šol in Glasbene šole Nova Gorica 

ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in 

glasbenega šolstva. 

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje 

dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter 

zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine, financiranje 

dodatnega programa osnovne šole, zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj 

ter izobraževanje otrok, zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev 

v šolo in iz šole ter zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in 

zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Glavni cilj je ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in 

glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in 

opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge 

materialne stroške. 

Kazalci: 

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MONG 

- obnovljene in vzdrževane površine šolskega prostora in delež nove opreme 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001  Osnovno šolstvo 

19039002  Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 2.588.896 € 

Opis podprograma 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: 

- omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvojnega obdobja, 

- posredovati temeljna znanja in spretnosti, 

- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje 

izobraževanje. 

- Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega 

in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin 

ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk, 
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- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan, 

- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, 

- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Nova Gorica narekuje 

optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto 

učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe. V prihodnjih 

letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega 

izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih 

objektih.  

Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. 

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim 

šolam še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce, ne bomo pa 

zagotavljali sredstev za nove zaposlitve in nadomeščali delavcev, ki se upokojijo, odidejo 

na dopust, drugo delovno mesto ali odidejo iz javnega zavoda. Z uvedbo devetletnega 

programa v osnovnih šolah učencem 1. razredov zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli 

v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega 

strokovnega delavca v 1. razredu v deležu do polne zaposlitve oziroma do deleža, ki ga 

financira država, skladno s prejetim sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 

Kazalci: 

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MONG 

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za 

uporabo prostora in opreme 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljali bomo sredstva za: 

- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol, 

katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica, 

- materialne stroške, 

- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, 

- investicije. 

Kazalci: 

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MONG 

- obseg investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za osnovne šole 

19039002 Glasbeno šolstvo 41.037 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o glasbenih šolah, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje 

programa. 

Kazalci: 

Število zaposlenih, ki jim MONG krije stroške za druge osebne prejemki zaposlenih skladno 

s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljali bomo sredstva za: 

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in 

prevoz na delo), 

- nadstandardni programa, skladno s predlogom Glasbene šole Nova Gorica za naslednje 

programe:  

- glasbena ustvarjalnost, 

- jazz - pop petje, 

- električna kitara. 

Kazalci: 

Število zaposlenih, ki jim MONG krije stroške za druge osebne prejemki zaposlenih skladno 

s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana). 

1905 Drugi izobraževalni programi  48.590 €  

Opis glavnega programa 

Program obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različne druge programe 

izobraževanja odraslih, ki so zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k 

uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja 

za odrasle pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene 

sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja za priseljence. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega 

učenja občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Nova Gorica in 

za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol. 

Kazalci: 

Število udeležencev v izvajanih programih. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001  Izobraževanje odraslih 

19059001 Izobraževanje odraslih 5.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem 

odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne 

izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

-   Zakon o osnovni šoli 

-   Zakon o izobraževanju odraslih 

-   Pogodba o sofinanciranju dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih ter povečanje števila 

udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. 

Kazalci: 

Število udeležencev v izvajanih programih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste 

programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne 

šole, ter za programe, ki so v interesu občanov. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe 

usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe. 

Kazalci: 

Število udeležencev v izvajanih programih. 

19059002 Druge oblike izobraževanja 43.590 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma je zajeto financiranje oz. sofinanciranje drugih oblik izobraževanja 

kot so organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih 

izobraževalnih projektih za mlade, strokovno izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne 

dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih na aktualnih 

področjih, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Zakon o javnih financah 

-   Zakon o javnem naročanju 

-   Statut Mestne občine Nova Gorica 

-   Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
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Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne 

dejavnosti mladih na aktualnih področjih ter zagotavljanje sofinanciranja programov čim 

večjemu številu mladih. 

Kazalci: 

Število udeležencev v izvajanih programih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje izvedbe projekta, ki spodbuja mlade k razmišljanju o 

trajnostnih razvojnih ciljih na področju podnebnih sprememb, pravic otrok in migracijah. 

Kazalci: 

Število udeležencev v izvajanih programih. 

1906 Pomoči šolajočim  550.000 €  

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja 

prevozov osnovnošolcev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v in iz šole, skladno z zakonodajo. 

Kazalci: 

Število otrok, ki jim pripada brezplačni prevoz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 550.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o osnovni šoli. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi 

sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica ugotovil, da je pot v 

šolo nevarna. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov, bomo skupaj s 

pristojnimi oddelki skušali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) 

in tako znižati stroške šolskih prevozov. 

Kazalci: 
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Število osnovnošolcev, za katere MONG plačuje stroške prevoza v šolo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sklenili bomo vse potrebne pogodbe za financiranje prevozov učencev s prebivališčem v 

Mestni občini Nova Gorica. 

Kazalci: 

Število osnovnošolcev, za katere MONG plačuje stroške prevoza v šolo. 

20 SOCIALNO VARSTVO 1 . 9 0 2 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 

1. izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih 

aktov, kamor spada:  

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,  

- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle  (domovi za starejše občane, posebni 

socialno varstveni domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki so z odločbo 

Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,  

- financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste upravičence, 

ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,  

- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;  

2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni 

občini Nova Gorica:  

- zagotavljanje  sredstev  za  enkratne  denarne  pomoči  za  socialno  najšibkejše občane, 

- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in 

ima stalno prebivališče z vsaj enim od staršev v Mestni občini Nova Gorica, 

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in 

zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 

1. izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih 

aktov, kamor spada:  

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,  

- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle  (domovi za starejše občane, posebni 

socialno varstveni domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki so z odločbo 

Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,  

- financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste upravičence, 

ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,  

- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;  

2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni 

občini Nova Gorica:  

- zagotavljanje  sredstev  za  enkratne  denarne  pomoči  za  socialno  najšibkejše občane, 
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- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in 

ima stalno prebivališče z vsaj enim od staršev v Mestni občini Nova Gorica, 

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in 

zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zmanjševanje števila materialno ogroženih občanov in povečanje njihove 

socialne vključenosti v družbo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002  Varstvo otrok in družine 

2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine  115.000 €  

Opis glavnega programa 

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pomoč mladim družinam ob rojstvu otroka in posledično 

zmanjšanje socialne stiske za tiste družine, ki živijo v težjih razmerah. 

Kazalci: 

Spremljalo se bo število novorojenčkov in število družin, prejemnic pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001  Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 115.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. 

Kazalci: 

Spremljalo se bo število novorojenčkov in število družin, prejemnic pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Glavni letni izvedbeni cilj je pomoč mladim družinam ob rojstvu otroka in posledično 

zmanjšanje socialne stiske za tiste družine, ki živijo v težjih razmerah. 
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Kazalci: 

Spremljalo se bo število novorojenčkov in število družin, prejemnic pomoči. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  1.787.000 €  

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost 

izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov 

družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. 

doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne 

službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči 

socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim 

skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav 

posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere 

ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti 

samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo 

socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter 

zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za 

starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, 

ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni 

pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičence in na ta način preprečiti socialno varstveno 

ogroženost posameznika oziroma cele družine. Z zagotavljanjem ustrezne višine sredstev za 

plačilo zakonskih obveznosti se zagotavlja pravica do koriščenja socialno varstvenih 

storitev, kot so pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu ter plačilo 

oz. doplačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih. 

Kazalci: 

Število družinskih pomočnikov, število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in 

število vključenih starejših občanov v domove za ostarele, število prejemnikov konkretnih 

denarnih pomoči ter število sofinanciranih programov društev in nevladnih organizacij s 

področja socialnega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002  Socialno varstvo invalidov 

20049003  Socialno varstvo starih 

20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 Socialno varstvo invalidov 74.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izvajanje zakonske obveze financiranja plače za družinskega 

pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  
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- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilj je osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo 

različne oblike invalidnosti omogočiti večjo neodvisnost v domačem okolju. 

Kazalci: 

Zastavljeni cilj se bo merili s spremljanjem števila družinskih pomočnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač 

oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike (pravica do izbire družinskega 

pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje 

oseb z oviranostmi. 

Kazalci: 

Spremljalo se bo število družinskih pomočnikov ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti v 

celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim 

pomočnikom. 

20049003 Socialno varstvo starih 1.174.140 € 

Opis podprograma 

Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve 

narekuje Zakon o socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in 

njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na 

domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.  

Kazalci: 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov storitve pomoči na domu ter 

vključenost ostarelih občanov v domove za ostarele, tudi če sami ne zmorejo celotnega 

plačila domske oskrbe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na 

domu, zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč 

na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter 

omogočiti vključenost starejših občanov, ki ne zmorejo živeti v domačem okolju v dom za 

ostarele občane. 

Kazalci: 

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na 

domu in število vključenih starejših občanov v domove za ostarele. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 316.050 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim 

bivališčem v mestni občini, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin 

po Stanovanjskem zakonu, enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje 

pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali 

najnujnejše storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Stanovanjski zakon,  

- Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav 

posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na 

katere ne morejo vplivati, in podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja 

različnih vrst denarnih pomoči. 

Kazalci: 

Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je  preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne 

varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati ter 

sodelovanje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se 

najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav. 

Kazalci: 

Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem 

števila prejemnikov konkretnih denarnih pomoči. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 222.810 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov 

nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih 

prostorov za njihovo delovanje. Podprli bomo tudi izvajanje dejavnosti Območnega 

združenja Rdečega križa Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o humanitarnih organizacijah, 

- Zakon o društvih, 

- Zakon o Rdečem Križu Slovenije, 

- Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni 

občini Nova Gorica 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev 

za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo 

kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski, ter zagotavljanje prostorskih pogojev 

za izvajanje omenjenih programov. 

Kazalci: 

Uspešnost izvajanja in število izvedenih programov in projektov na področju socialnega 

varstva ranljivih skupin ter pridobljene površine za izvajanje omenjenih programov in 

projektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne 

dejavnosti, sklenitev letnih pogodb z izbranimi izvajalci ter nadaljnje urejanje prostorov 

Skupnostnega centra. 

Kazalci: 

Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil, to je z uspešnostjo pri prijavi programov 

na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, s številom sodelujočih v aktivnostih ter s 

pridobljenimi površinami za izvajanje programov s področja socialnega varstva. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1 . 9 0 4 . 4 9 0  

€  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za 

financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Vključuje vse 

potrebne aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. 

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih 

politik delovanja občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti 

proračun. Investicije, ki se financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov 

za štiri-letno obdobje. V kolikor proračun posameznega leta predvideva zadolžitev, je 

sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MONG s 

ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter izpolnitev vseh pogodbenih 

obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Nova Gorica za financiranje proračuna v 

predpisanih rokih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201  Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 1.904.490 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz 

naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z 

občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Stroški novih zadolžitev morajo biti čim nižji, stroški servisiranja že obstoječega javnega 

dolga pa se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da v posameznem letu ne 

presegajo zakonsko določenih omejitev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno odplačilo zapadlih glavnic in obresti v skladu s kreditnimi 

pogodbami, pri čemer obseg stroškov servisiranja dolga ne sme presegati zakonskih 

omejitev ter zniževanje stroškov financiranja upoštevaje razmere na trgu ponudbe denarja. 

Kazalci: 

Čim nižji stroški pri najemanju novih kreditov ter pri odplačevanju že sprejetih obveznosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna - domače zadolževanje 1.902.140 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna, to je glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih 

kreditov ter obresti od kratkoročnih, likvidnostnih zadolžitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o 

financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun 

občine za leto, v katerem občina najame kredit 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih okvirih, kar je potrebno 

vsakoletno izračunavati. Drugi cilj pa je, da obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga 

ne presegajo stroškov, ki so na trgu denarja običajni v posameznem obdobju. 

Kazalci: 

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da so obrestne mere nižje ali največ enake primerljivim stroškom na 

trgu denarja. V primeru da ta cilj ni dosežen, je potrebno proučiti vse možnosti za 

reprogramiranje kreditov. 

Kazalci: 

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti. 
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22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.350 € 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeti stroški, ki se nanašajo na financiranje in upravljanje z občinskim 

dolgom, to je stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestila za vodenje 

kredita ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o 

financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun 

občine za leto, v katerem občina najame kredit. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji in da ne presegajo stroškov, ki so trgu denarja 

običajni v posameznem letu. 

Kazalci: 

Višina stroškov povezanih z zadolževanjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov vodenja za že najeti dolgoročni kredit ter doseganje 

čim nižjih stroškov pri morebitni izvedbi postopka novega zadolževanja. 

Kazalci: 

Poravnani stroški vodenja kredita in višina stroškov pri morebitni novi zadolžitvi. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 

OBVEZNOSTI 3 1 0 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je 

vključen tudi v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad ter finančne rezerve za 

zagotavljanje izvajanja dogovorjenih nalog, za katere v proračunu niso bila predvidena 

sredstva v zadostnem obsegu 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih 

financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je delujoči pravni okvir, ki omogoča ustrezno intervencijo v primeru 

nepredvidenih situacij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303  Splošna proračunska rezervacija 
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2302 Posebna proračunska rezerva in programi 

pomoči v primerih nesreč  210.000 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki bi lahko prizadele 

občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 

pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava 

naravne nesreče na območju občine ter pravočasno in učinkovito ukrepanje ter odprava 

posledic ob naravnih in drugih nesrečah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Odprava posledic naravnih in drugih nesreč v letu, za katerega je sprejet proračun. 

Kazalci: 

Ustrezno in pravočasno ukrepanje v primeru nesreč, število prevozov pitne vode in število 

interventnih posegov na območju občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001  Rezerva občine 

23029002  Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 Rezerva občine 60.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva se iz proračuna izločajo za oblikovanje proračunske rezerve, ki se uporablja za 

odpravo posledic naravnih nesreč, vendar le do zakonsko določene najvišje višine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih 

financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi 

odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Nova Gorica. 

 

Kazalci: 

Ustrezno oblikovan rezervni sklad za nudenje pomoči v primeru nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih 

prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % 

prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka 

naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic. 
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Kazalci: 

Ustrezno in pravočasno ukrepanje v primeru nesreč. 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 150.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše, 

interventno sanacijo plazov in drugo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 

o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Zmanjšanje potrebe po prevozih pitne vode skladno z občinskim odlokom o 

subvencioniranju prevozov pitne vode, kar lahko dosežemo z boljšo vodooskrbo prebivalcev 

občine s pitno vodo na območjih, kjer je urejanje mogoče. 

Zagotoviti odpravo že nastale nevarnosti in škode ter preprečiti nadaljevanje ali povečanje 

le-te na področjih plazov, usadov in podorov. 

Kazalci: 

Število prevozov pitne vode in število interventnih posegov na območju občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Dobava ustreznih količin pitne vode občanom v sušnih obdobjih na področjih, kjer 

vodooskrba še ni zagotovljena. 

Z optimalno organiziranim sistemom zaščite in reševanja spremljati možne nevarnosti ter 

ukrepati v čim krajšem času. 

Kazalci: 

Število prevozov pitne vode in število interventnih posegov na območju občine. 

2303 Splošna proračunska rezervacija  100.000 €  

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile 

planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za 

nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v 

času priprave proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v 

zadostnem obsegu. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Skladno s potrebami izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo za izvršitev nepredvidenih 

nalog. 

Kazalci: 

Uspešno izpeljane nepredvidene naloge, za katere se nameni sredstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001  Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 100.000 € 

Opis podprograma 

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile 

planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 

Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče 

predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu. 

Kazalci: 

Višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

Skladno s potrebami izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo za izvršitev nepredvidenih 

nalog. 

Kazalci: 

Uspešno izpeljane nepredvidene naloge, za katere se nameni sredstva. 
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II. POSEBNI DEL (PP) 

A. BILANCA ODHODKOV - 4 8 . 6 9 7 . 2 9 8  €  

01 MESTNI SVET 192.324 €  

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 13.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 se bo nadaljevalo z izvedbo izglasovanih projektov ter se o njih obveščalo 

javnost. 

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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 247.300 €  

03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov 185.300 € 

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 4 funkcionarje v skladu z veljavnimi 

predpisi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 
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03002 Izdatki za službena potovanja 2.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

03004 Proračunska rezerva 60.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

12 OBČINSKA UPRAVA  46.994.545 €  

04001 Mednarodno sodelovanje 22.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let 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 in stroške nakupa fotografij za oglaševalske 

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

Postavko zvišujemo za 37.000 evrov iz naslova oglaševanja na postavki Leto posvečamo, ki 

jo ukinjamo. Sredstva v tem obsegu bomo namenili oglaševanju festivalov s ciljem 
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promocije Nove Gorice kot mesta kulture, kar sodi tudi v okvir okrepljenih aktivnosti v času 

kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za EPK 2025. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

04003 Prireditve in gostinske storitve 60.000 € 

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), novoletnega sprejema 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije 

poslovanja. 

04004 Protokolarne nabave 30.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije 

poslovanja. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije 

poslovanja. 
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04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za: 

 

• Vzdrževanje zaklonišč – pridobitev potrdila o primernosti zaklonišč  

• 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 (hidrantne omarice po KS...) 

( 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 ter pridobljena ponudba za vozilo HRI 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 43.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira: 

• Vzdrževanje operativne pripravljenosti 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 najemnih objektov ( voda, elektrika, 

ogrevanje, smeti ) 

• 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. 

• Izdelava  načrtov zaščite, reševanja in pomoči, ocen ogroženosti 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih 

dogodkih 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira: 
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• najemnine ogroženim občanom po naravnih nesrečah. 

• najem prostorov za  v GD Dornberk po pogodbi 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 1.195.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu 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 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 

 

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 predloga finančnega 

načrta javnega zavoda. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena  za poplačilo nakupa vozil gasilskega vozila za gozdne 

požare za PGD Nova Gorica in  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 ). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju  usklajenih načrtov 

društev. 
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04036 Sredstva iz požarnega sklada 165.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira delitev namenskih sredstev požarnega sklada, ki jih dodeli Vlada 

RS, med izvajalce gasilske dejavnosti na podlagi  predloga odbora za požarni sklad. 

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 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena: 

Interventna sanacija plazov, usadov in podorov, 

Geološka, geomehanska in statična poročila, geodetske storitve, 

Monitoring: plazov,cestnih  usadov, podorov, nevarnih objektov, 

Urejanje in obnova intervencijskih poti in požarnih presek, 
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Odstranjevanje nevarnih dreves, 

Rušenje nevarnih objektov, 

Zavarovanje nevarnih objektov. 

Urejanje intervencijskih površin za gasilce 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 66.912 € 

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 15% in MONG v višini 85% ) in italijansko ustanoviteljico 

(Občino Gorica). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

drugimi ustanoviteljicami Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS GO. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 100.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 



 

Stran 125 od 289 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

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

06003 Nakup računalnikov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

več standardom in potrebam uporabnikov. Zamenjan ali nadgrajen bo aplikativni strežnik ( 

le strojna oprema ) na katerem je nameščena programska oprema za finančno knjigovodski 

sistem ter ostale uporabniške aplikacije ( redarji, NUSZ, lokalni GIS sistemi in podatki, idr.). 

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 94.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju uporabniških aplikacij in spletnih rešitev ter 

gostovanju portala MONG na spletnem strežniku. Iz teh sredstev bo financiran dostop do 
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interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski upravi, podaljševanje spletnih 

domen ter manjše nadgradnje, ki presegajo redna mesečna vzdrževalna dela uporabniških 

programskih rešitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let 

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 13.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

ki so v lasti MONG. Te prostore se večinoma daje v najem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 40.000 € 

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. 



 

Stran 127 od 289 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0005 - Vzdrževanje objektov v lasti občine 

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 2.940.000 € 

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 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 načrtovana tudi za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela, 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 napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

opremo za delo, ki se ne vodi kot osnovno sredstvo. Na tej postavki  so zajeti tudi str. čiščenja 

in dobava sanitarnega materiala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije 

poslovanja. 



 

Stran 128 od 289 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 165.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za energijo, vodo, ogrevanje, odvoz smeti, poštne storitve ter 

telefonske in računalniške komunikacije. Del teh sredstev na podlagi prefakturiranja 

stroškov dobimo povrnjen s strani najemnikov  v stavbi MONG. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov goriva za službena 

vozila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

predvideno število prevoženih km. 

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,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 78.366 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 129 od 289 

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 obdobne zdravstvene preglede javnih uslužbencev, zaposlenih v 

občinski upravi in za zunanje storitve iz naslova varstva pri delu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 MONG 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 116.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za varovanje in narnostno- receptorsko službo v stavbi Mestne občine 

Nova Gorica. Sredstva se na proračunski postavki povečuje zaradi nove zakonodaje, 

posledično zagotovitve varnostnika tekom celega dne. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, 

pristojbine za registracijo 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za popravilo službenih vozil, stroške zavarovanja, registracij in 

tehničnih pregledov.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje stavbe MONG, ki ga vršijo zunanji izvajalci 

in sicer javno podjetje Mestne storitve ter še nekateri drugi  izvajalci za vzdr. elektroinstalacij 

in ogrevanja-hlajenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0008 - Vzdrževanje upravne stavbe 



 

Stran 130 od 289 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MONG 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklega leta. 

06028 Nakup pohištva in druge opreme 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške opreme, stolov in druge opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0007 - Nakup pohištva in druge opreme 

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 260.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 je predvideno nadaljevanje menjave  oken. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0139 - Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša 

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

 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih 

dražbah 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi proračunsko postavko se namenjajo sredstva izključno za namen ugodnega nakupa 

prostorov in zemljišč na javnih dražbah. Javne dražbe so časovno nepredvidljive, z nakupom 

pa lahko občina pride do objektov, ki jih nujno potrebuje po nižjih cenah. Znesek ni uvrščen 

v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Pred samim nakupom objekta,  bo potrebno 

na mestnem svetu uvrstiti objekt v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0005 - Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 



 

Stran 131 od 289 

06040 Sodni stroški in odvetniške storitve, odškodnine zaradi 

sodnih postopkov,  druge odškodnine in kazni 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo odvetniških storitev in drugih pravno 

svetovalnih storitev, plačilo odškodnin po sodbah sodišč, povračilo sodnih stroškov in 

ostalih nepredvidenih odhodkov. Poraba je ocenjena izkustveno na podlagi realizacije 

preteklih let in znanih dejstev glede odškodnin, ki jih mora MONG poravnati. Oceno porabe 

sredstev za odvetniške in pravne storitve je težko predvideti, saj je dinamika porabe sredstev 

odvisna od več nepredvidljivih dejavnikov (število in vsebina prejetih zadev, potek sodnih 

postopkov, ...) 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 40.000 € 

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 plačujejo 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 

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 iz preteklega leta. 

07002 Energetski koncept 40.000 € 

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih. 



 

Stran 132 od 289 

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 

OB084-13-0018 - Nujne in nepredvidene sanacije 

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, 

kot npr: del Šolske ulice, Ulice Za spomenikom v Solkanu,  križišče Rejčeva-Cankarjeva ter 

odseki Trubarjeve in Rutarjeve ulice v Novi Gorici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0019 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 

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 zemljiških parcel in objektov za 

potrebe investicij Mestne občine Nova Gorica. Iz postavke so tudi predvidena sredstva za 

urejanje zemljiškoknjižnega stanja zemljišč oz. parcel. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

ter proračunskih možnosti. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi, izmeram in parcelacijam, kategoriziranih 

občinskih ceste in nekategoriziranih cest.   



 

Stran 133 od 289 

Del predvidenih sredstev je namenjenih za pripravo minimalne projektne dokumentacije, ki 

jo potrebujemo za izvedbo in ureditev (grbin, prehodov za pešce, cone z omejitvijo hitrosti 

na 30 km/h, peš hodnikov za pešce ...) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

ter proračunskih možnosti 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG  načrtuje vzpostaviti varnejšo peš in kolesarsko povezavo med Prvačino in 

Dornberkom. Trenutno je ta povezava vzpostavljena po državni cesti, ki je prometno 

obremenjena. Pred leti je bil,  kot večji objekt na planirani povezavi, zgrajen most preko 

Vipave v Prvačini. Delno je bila urejena že obstoječa poljska pot iz Prvačine proti Dornberku 

ter s strani zasebnih lastnikov odkupljena zemljišča.. Zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov 

na območju Dornberka, se je investicija zaustavila, usklajevanja z lastniki pa so se 

nadaljevala. V  letu 2015 je MONG uspešno zaključila usklajevanje med stroko, lastniki 

zemljišč in obeh tangiranih KS. V letu 2015 je bila skladno z usklajenim predlogom 

dopolnjena projektna dokumentacija iz leta 2006 za pešpot in traktorsko pot  v Dornberku 

ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo mostu preko potoka Potok (poljska pot  križa 

vodotok brez mosta in je zato ob večjih vodah neprevozna). 

V okviru proračunske postavke je predvideno financiranje urejanje mosta čez potok Potok 

in del cestišča preko njega. Zaradi pogojev DRSV se je terminski plan investicije zamaknil. 

V letu 2018 je bil, na podlagi projektnih pogojev DRSV, izdelan projekt za gradbeno 

dovoljenje. 

V letu 2019 niso nastali stroški na investiciji oz. se investicija prenaša v leto 2020. 

Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena za pokrivanje stroškov za gradnjo mostu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0145 - Izgradnja kolesarskih stez in pešpoti 

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 100.000 € 

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. Predvidena je tudi pridobitev dokumentacije za umestitev kolesarske povezave 

na Erjavčevi ul. in Ul. Tolminskih puntarjev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena stroškov s primerjavo  že izdelane dokumentacije za  primerljive projekte. 



 

Stran 134 od 289 

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 

OB084-13-0055 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 

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 475.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

rastjo stroškov. 

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 70.000 € 

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.  

V okviru razpoložljivih sredstev se predvideva izvedba manjših ukrepe na osnovi pobud 

in/ali že izdelane dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu ob upoštevanju 

proračunskih možnosti 

07037 Plačilo javne razsvetljave 350.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 večja nujna  vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave na 

območju celotne MONG (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 
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poškodbe, vključno z vandalizmom. Obdobno se izvede  meritev  upornosti in izvedba 

potrebnih sanacij v zvezi s tem. V okviru razpoložljivih sredstev se izvede tudi pleskanje 

drogov javne razsvetljave, kjer je nujno potrebno. 

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 10.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 28.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke bodo v okviru razpoložljivih sredstev izvedene sanacije, 

rekonstrukcije in ureditve kontejnerskih mest ter ekoloških otokov. Projekti bodo 

pripravljeni in izpeljani v sodelovanju predstavnikov KS, koncesionarja in občinske uprave. 

Pri tem se bo upoštevalo načrt urejanja kontejnerskih mest in ekoloških otokov, ki je bil 

pripravljen v sodelovanju s koncesionarjem, upoštevaje tudi pobude posameznih krajevnih 

skupnosti. Na večjem številu ekoloških otokov so predvideni manjši posegi z utrditvijo 

podlage in nameščanjem ograj za zaščito pred vetrom. Sredstva so namenjena tudi za 

pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih ekoloških 

otokov.  

Predviden je ureditev sledečih ekoloških otokov: 
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- Rožna Dolina: ureditev ekološkega otoka na podlagi v letu 2020 izdelane projektne 

dokumentacije, 

- Branik: ureditev ekološkega otoka pri pokopališču, 

- Gradnikove brigade 33 - prestavitev in ureditev ekološkega otoka,  

- Solkan - ureditev ekološkega otoka pri Hermeliki in pri Mercatorju, 

- Cankarjevo naselje: skladno s projektno dokumentacijo za ureditev Cankarjevega naselja 

se bo pristopilo k postopnemu urejanju posameznih obstoječih ekoloških otokov. 

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 30.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno 

vodo 15.000 € 

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. 

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 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v 

poskusnem obratovanju 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večina sredstev je namenjenih pokrivanju stroškov tekočega delovanja čistilne naprave OŠ 

in vrtca Šempas. Sredstva 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, preostala sredstva so namenjena drugim morebitnim stroškom iz 

področja vodooskbe, odvajanja in čiščenja odpadne vode (npr. geodetske izmere 

infrastrukturnih objektov). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

07084 Kanalizacija Branik 163.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izgradnja kanalizacije v zaselku Korp v Braniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik 

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 30.000 € 

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,  

- vodovod Nova Gorica, 

- vodovod Bate - Sveto, 

- ureditev filtracije vodarna Mrzlek. 

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. 

07098 Vodovod Branik 35.500 € 

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. 150 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0086 - Vodovod Branik 

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 
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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 . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 125.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena  bo dokumentacija za nadaljnje urejanje in nujne širitve pokopališča v Stari Gori 

kot nadgradnja izdelani dokumentaciji v letu 2020. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za 

širitev klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom (VIII. nivo poljin).  Predvidoma 

bo v letu 2021 večji del te investicije zaključen. 

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 

objekti 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena bo projektna dokumentacija kot nadgradnja dokumentacije pripravljene v letu 

2020 za širitev pokopališč v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah ter za ureditev žarnega 

pokopališča na razširjenem delu pokopališča v Ravnici.  

Predvidoma bo v letu 2021 pridobljeno potrebno upravno dovoljenje za širitev pokopališča 

z ureditvijo žarnih grobov v Prvačini in za ureditev žarnega zidu na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici. Na obeh objektih se prične tudi gradnja. Manjši objekt v Ravnici se 

zaključi v letu 2021, širitev v Prvačini pa se zaključi v letu 2022. 

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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

Novoletne krasitve mesta 

07114 Splošna komunalna dejavnost 100.000 € 

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, ki niso potrebna 

obravnave hortikulturne komisije 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Proračunske možnosti in 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije iz preteklih let. 
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07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje 

javnih  sanitarij 55.000 € 

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. Sredstva so namenjena tudi za nabavo in 

postavitev ter vzdrževanje javnih sanitarij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

07117 Načrtovanje novih zelenih površin 30.000 € 

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.    

Del načrtovanih sredstev je namenjen že prevzetim obveznostim v letu 2020. Večji del 

sredstev se nameni novim in nadomestnim zasaditvam ter sanacijam obstoječih rastiščnih 

razmer.  Sredstva so namenjena tudi pridobitvi arborističnih mnenj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in 

dograditev komunalne infrastrukture) 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je pridobitev dokumentacije in izvedba manjših investicij v urejanje stavbnih 

zemljišč (komunalne in prometne infrastrukture). Pri urejanju stavbnih zemljišč se 

zasledujejo naslednja prednostna področja: strokovne podlage in dokumentacija za potrebe 

komunalnega opremljanja stavnih zemljišč, dokumentacija in manjša izvedbena dela za 

potrebe manjših ureditev javnih površin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena je izkustvena na podlagi realizacije preteklih let. 
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07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in 

programi za posamezne investicije in OPPN) 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pripravi programov opremljanja in z njimi povezanih strokovnih 

podlag. Del sredstev na postavki je namenjen že prevzetim obveznostim.  

Obstoječe programe opremljanja bo potrebno najkasneje do marca 2021 uskladiti z novo 

gradbeno zakonodajo. Potrebno bo sprejeti nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, na podlagi katerega se bo obračunaval 

komunalni prispevek za vso obstoječo komunalno opremo za celotno občino (ocenjen 

strošek 20.000,00 €). 

Poleg tega bo potrebno uskladiti oz. ponovno sprejeti Programe opremljanja za posamezne 

OPPN-je. Strošek priprave posameznega programa opremljanja je ocenjen na 5.000,00 - 

15.000,00 €. Trenutno imamo 13 veljavnih programov opremljanja, celoten strošek bi tako 

znašal 65.000,00 - 195.000,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena iz preteklega obdobja 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 50.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

obstoječih izvedbenih aktov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena stroškov strokovnih podlag in izvajanja postopkov 

07122 Nakup zemljišč in stavb 128.000 € 

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 

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 razpoložljivih sredstev za  večja vzdrževalna dela bo izvedena  tudi obnova dela kamnitega 

ograjnega zidu ob dostopu v spominski park NOB na Trnovem ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je obnova kanalizacije na Grčni in sicer na odseku od hišnih številk 53 do 81. 

Ocena vrednosti investicije: 

- kanalizacija Grčna, h.š. 53-81 v dolžini 150m; 60.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici 

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 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za manjše obnove in dograditve kanalizacijskega sistema v Rožni 

Dolini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0069 - Kanalizacija Rožna Dolina 
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07160 Vodovod v Novi Gorici 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je obnova vodovoda na Grčni in sicer na odseku od hišnih številk 53 do 81, kjer 

bo zaradi prepredenosti obstoječe infrastrukture v cesti potrebno izdelati projektno rešitev 

za vse inštalacije vključno s plinom, ker obnova zgolj kanalizacije in vodovoda ni možna. 

Predvidena je tudi obnova vodovoda v Ulici Rada Simonitija.  

Ocena vrednosti posameznih predvidenih investicij: 

- vodovod: Grčna h.št. 53-81 v dolžini 150 m; 27.000 EUR 

- vodovod: Ulica Rada Simonitija: tlačna cev DN 150, dolžine 223 m; 36.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0090 - Vodovod v Novi Gorici 

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

Ocena vrednosti investicij na podlagi preteklih investicij. 

07161 Vodovod Rožna Dolina 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena obnovi primarnega vodovoda po Vipavski cesti od trgovine 

Merkur v smeri Stara Gora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0091 - Vodovod Rožna Dolina 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 70.000 € 

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 

katergoriziranimi 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 
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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. 

Sredstva bodo namenjena za pridobitev služnosti in novelacijo projektne dokumentacije 

DGD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave 

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

Na podlagi izkustva  - priprava in izvedba primerljivih projektov ter pripravljene projektne 

dokumentacije. 

07192 Pločnik Dornberk - Draga 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti 

pešcev. Cilj projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bila zaključena 1. faza izgradnje pločnika in ureditev javne razsvetljave ob 

regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Dornberk in Draga in sicer 

od križišča z lokalno cesto za Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk. Prvotni 

projekt iz leta 2008 sicer obravnava še nadaljevanje pločnikov od odcepa za železniško 

postajo do odcepa za Zalošče. Izvedba tega odseka je pogojena z rešitvijo premostitve preko 

železniške proge, za katero je zadolžena Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo 

(DRSI). Po podatkih DRSI je dokumentacija izdelana in recenzirana. DRSI je v postopku 

urejanja zemljišč.  

Planirana sredstva v letu 2021 pokrivajo morebitne stroške  priprave investicije. Izvedba je 

časovno pogojena z uvrstitvijo investicije v plan DRSI. 

S strani DRSI še ni podatka glede izvajanja skupne investicije rekonstrukcije mosta (DRSI 

in MONG) in uredite pločnika levo in desno od mosta (MONG). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0045 Pločnik Dornberk-Draga 

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. 

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z 

vodo 158.000 € 

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. Del sredstev je namenjen za pokritje obveznosti mestne občine do 

javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. v vrednosti 50.000 iz naslova uporabe 

sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009.  

Trenuten plan zajema naslednje investicije:  

- vodohran Kromberk - sanacija vodne celice: stroj. in el. inštalacije,  65.500 EUR 
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- vodohran Damber I - elektro omara s krmilnikom, 5.500 EUR 

- vodovod in črpališča razno, 35.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0093 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 

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 150.000 € 

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 na Cankarjevi in Gradnikovi ulici (obnova toplotne postaje Cankarjeva ulica 80), 

zaključek obnove objekta TP Ledine, nakup programskih orodij za spremljanje kazalnikov 

ter optimizacijo temperatur in proizvodnje sistema daljinskega ogrevanja, manjša 

obnovitvena dela na vročevodnem omrežju ter drugi manjši izdatki v sklopu obnov in 

nadgradje sistema daljinskega ogrevanja. 

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 potniškega prometa. Del sredstev je namenjen tekočemu in investicijskemu 

vzdrževanju avtobusnih postajališč mestnega prometa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0022 - Avtobusna postajališča- ob občinskih cestah 

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

 

07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 11.000 € 

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 
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07212 Cesta Dornberk - Oševljek 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bil izdelan projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča,  ki vključuje 

ureditev odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Rešitev je 

predvidevala fazno izvedbo investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (odsek 2 in 7  sta bila  

urejena po izgradnji vodovoda). Iz naslova investicije so bili do leta 2018 urejeni še odseki 

št. 8, 3 in 6. 

V letu 2018 je bila pridobljena novelacija dokumentacije PZI za odseka št.4 in 5. 

V letu 2019 je bilo predvideno pridobivanje zemljišč za odseka št. 4 in 5. Postopek 

pridobivanja zemljišč še ni zaključen.  

Po projektu "dopolnitev PZI za odseka št. 5 in 4" (PZI januar 2019) znaša projektantska 

ocena (gradbena dela): 

- odsek št.5 dolžine cca 250 m                           244.429,12 EUr brez DDV,   

- odsek št. 4 dolžine cca 370 m                          487.532,27 EUR brez DDV 

Za odsek št. 1 dolžine cca 750 m obstaja groba ocena po projektu PZI iz leta 2013, ko je 

znašal cca 25 % več kot odsek št. 4, kar bi pomenilo vrednost cca 600.000,00 EUR (brez 

pločnika in javne razsvetljave). 

Sredstva za leto 2021 pokrivajo stroške pridobivanja zemljišč za odseka št. 4 in 5 in za 

pripravo dokumentacije za odsek št. 1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0025 - Cesta Dornberk - Oševljek 

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

Ocena stroškov na podlagi projektantske ocene. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 200.000 € 

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:  

- zaključek ureditve 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 Bate- Banjšice, 

- sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC v Marcinjah na 

Banjšicah, 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob, 
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- v Grgarju se izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice - Grgar proti "Pekarni 

Ana ".  

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 

OB084-13-0026 - Rekonstrukcije in sanacije 

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 20.000 € 

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. 

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 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za dograditev in sanacijo obstoječega kanalizacijskega omrežja v 

naselju Prvačina - nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije od stan. obj. št. 56 do 58; 

25.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0075 - Kanalizacija Prvačina 

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 250.000 € 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

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 570.000 € 

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 (predvidena sredstva za povprečno zimo); 

- 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 - mesto790.000 

€ 

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, 

- 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke Priprava projektov so namenjena za konkretizacijo 

projektnih idej v smeri priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog,  projektno-

tehnične dokumentacije predvsem idejnih zasnov (IZP ter investicijske dokumentacije 

(podlaga za umestitev investicijskih projektov v NRP) z namenom pravočasne priprave 

projektov za izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU 

virov.V okviru  proračunske postavke predvidena priprava dokumentacije za projekte in 

investicije za katere mestna občina načrtuje pridobitev sofinanciranja iz drugih (EU in 

državnih virov), predvsem dokumentacije vezane na možnost koriščenja sredstev iz 

Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020, ki opredeljuje 

kohezijska sredstva aktualne finančne perspektive ter za pripravo projektov in zahtevnejših 

prijav za pridobitev virov financiranja s strani EU programov. Iz pizkušenje preteklih let je 

ocenjeni znesek potrebnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0002 - Priprava projektov 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let ter finančni plani projektov v okviru 

odobrenih prijav za sofinanciranje oziroma podpisanih pogodb. 
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07244 Vzdrževanje hidrantov 10.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

MONG 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je predvideno financiranje stroškov izločitve prižigališč javne 

razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorska. 

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 80.000 € 

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 je predvidena obnova kanalizacije na območju Kidričeve 

29 v dolžini 150 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0077 - Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo 

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

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dograditvi oz. opremljanju obstoječih vodovodov na Trnovski in 

Banjški planoti. Predvideno je nadaljevanje obnove vodovoda Čepovan - Puštale v dolžini 

cca 200 m. 

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 25.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je predvideno zaključevanje izvedbe GOI sanacijskih del na območju 

odlagalnega polja v Stari Gori in pričetek monitoringa. Pridobljeno je okoljevarstveno 

dovoljenje za zapiranje odlagalnega polja, izdelana je PZI dokumentacija za zapiranje 

odlagalnega polja. Izbran je izvajalec GOI del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0027 - Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora 

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.. 
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07265 Vodovod Vitovlje 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je predvideno nadaljevanje izgradnje novega vodohrana za 

vodovodni sistem Vitovlje in obnove vodovoda Vitovlje vas. 

Ocena vrednosti: 

- vodohran Vitovlje zaključek I.faze, začetek II. faze; 65.000 EUR, 

- vodovod Vitovlje vas dolžine cca 200 m; 34.000 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-14-0011 - 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 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavlja sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru projekta Soča/Isonzo. 

Aktivnosti so vezane na izgradnjo brvi čez Sočo in sicer za zagotovitev sredstev za 

dokončanje projekta (pridobivanje uporabnega dovoljenja, ureditev priključevanja na 

dostopne poti, izvedba dodatnih in nepredvidenih del). Sledi izvedba celovite ureditve, 

vključno s prometno preureditvijo območja ob Trgu Evrope ob železniški postaji, kot 

izvedba investicijsko-vzdrževalnih del ter nadaljevanje aktivnosti na pripravi projekta 

krožne tematske poti ob reki Soči. 

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 

Izkustvena ocena na podlagi primerljivih aktivnosti iz prejšnjih let in projektantske ocene za 

Trg Evrope. 

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. 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih 

projektov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za pripravo prioritetnih  projektov 

Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020, ki je podlaga za možnost 

koriščenja sredstev mehanizma CTN (celovitih trajnostnih naložb)  v okviru evropske 

kohezijske politike 2014-2020. 

V letu 20 je načrtovana priprava projektov za sofinanciranje s sredstvi EU in sicer iz 

prednostne naložbe 6.3. - revitalizacija degradiranih površin ter 4.4. - trajnostna mobilnost. 

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. 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 3.504 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obravnava ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v 

Prvačini ter nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa. Nasip je bil intervencijsko 

izveden  z namenom zagotovitve ustrezne poplavne varnosti prebivalcem in preprečevanja 

nastajanja materialne škode ob poplavah reke Vipave. Investicija predstavlja enega izmed 

protipoplavnih ukrepov, zaščite naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave, opredeljenih 

v idejni rešitvi "Prvačina - ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti" . V letu 2018 je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za I. fazo nasipa.  

V letu 2019 se je pričela gradnja I. faze nasipa, zaključek je predviden v letu 2020.I. faza  

zajema izgradnjo cevovoda pod mostom državne ceste, sprostitev desne mostne odprtine 

cestnega mostu, ki je delno zasuta zaradi prehoda povezovalnega cevovoda med gorvodnim 

in dolvodnim zalednim jarkom, odstranitev prodnega nanosa, zaščito namakalnega sistema 

Vogršček in ureditev nasipa dolžine 293 m vključno z utrditvijo brežin.  

Sredstva  planirana za leto 2021 pokrivajjo stroške zapiranja investicije. 

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. 

07277 Izvajanje participativnega proračuna 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 se bo nadaljevalo z izvedbo izglasovanih projektov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-17-0012 - Izvajanje participativnega proračuna 

07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v 

zapiranju 340.000 € 

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. 

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. 

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 126.267 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odločitev MONG je, da s projektom ne bomo kandidirali na sredstva CTN, ker izvedba 

projekta v rokih, ki jih določa sofinancer je vprašljiva. Sredstva za izvedbo projekta so 

predvidena iz lastnih virov. Projekt se deloma veže tudi na projekt izgradnje zdravstvenega 

doma ter vzpostavitve lokalne pisarne urbane prenove. 

V letu 2021 je predvideno nadaljevanje izvajanja sanacije meteorne odvodnje v pasu med 

Cankarjevim naseljem in večstanovanjskimi bloki ob ulici Gradnikove brigade, delu, ki naj 

bi se izvajal sočasno z gradnjo Zdravstvenega doma. V ta del so vključene vse količine 

pripravljalnih, zemeljskih, gradbenih, monterskih in zaključnih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega naselja 

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

Na podlagi študije izvedljivosti. 
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07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava projektne naloge in izvedba postopka usklajevanja in potrditev projektne naloge  s 

strani Direkcije RS za infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 

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

Ocenjena vrednost (ni postavke za projektiranje) 

07284 LAS - Hiša aleksandrink 133.259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 je bila na razpis LAS V objemu sonca oddana vloga za sofinanciranje projekta 

Hiša aleksandrink, ki vkljucuje tako nujna obnovitvena dela na stavbi v Prvacini, kot tudi 

nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V 

primeru odobritve je zacetek projekta predviden za oktober 2020, vkljucno z obnovitvenimi 

deli na samo stavbi (obnova strehe, stropa nad I. nadstropjem, stavbnega pohištva, fasad, 

sanitarij in komunalne infrastrukture). Manjši temu namenjenih sredstev bo porabljen v 

2020, glavnina pa v 2021.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0022 - LAS - Hiša aleksandrink 

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

Vloga na javni poziv LAS v objemu sonca in investicijska dokumentacija. 

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 150.000 € 

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. V primeru potrebe po zamenjavi opreme, 

ki predstavljajo velik strošek, ki presega vrednost proračunske postavke, bo potrebno tekom 

leta sprejeti rebalans proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0014 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 

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 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena obnovitvenim investicijam, obnovi in nadgradnji elektro 

instalacije z avtomatiko in ureditvi vhoda z drsnimi vrati. 

Seznam in ocena vrednosti predvidenih investicij: 

- sanacija vodne celice velikosti 2000 m3; 130.000 EUR, 

- sanacija strehe črpališča Mrzlek; 10.000 EUR, 
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- nadgradnja elektro instalacij; 10.000 EUR. 

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. 

07294 Projekti sodelovanja LAS 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru izvajanja LAS so predvidene tudi operacij sodelovanja z drugimi LAS-i v skupnih 

partnerskih operacijah. V LAS – v objemu sonca se načrtujejo operacije sodelovanja, ki bodo 

izhajale iz opredeljenih potreb območja in bodo doprinesle k doseganju ciljev opredeljenih 

v strategiji lokalnega razvoja. Sodelovanje bo potekalo med LASi, ki se na svojih območjih 

srečujejo s podobnimi potrebami in zasledujejo podobne cilje.  

V letu 2021 bomo nadaljevali sodelovanje v dveh projektih: 

- operacija »Pot miru« je rezultat sodelovanja med LAS V OBJEMU SONCA, LAS 

DOLINA SOČE, LAS VIPAVSKA DOLINA, LAS GORENJSKA KOŠARICA in LAS S 

CILJEM. V okviru operacije želimo območje 1. Svetovne vojne, obogatiti, dvigniti 

zavedanje in promocijo kulturne dediščine. Na ta način bomo s pomočjo skupnega pristopa 

in sodelovanja dvignili konkurenčnost poslovnega okolja, še posebej turističnega sektorja 

tako da bomo vzpostavili skupno turistično ponudbo, pridobili kvalificirane vodnike za 

celotno območje, uredili še ne urejeno območje nekdanjega zaledja Soške fronte in ga tako 

povezati v celoto. 

- ter v projektu »tržna znamka vipavske doline« v sodelovanju z LAS VIPAVSKA 

DOLINA. Glavni cilj operacije je dvig dodane vrednosti območja Vipavske doline kot 

turistične destinacije in dvig dodane vrednosti produktov, ki prihajajo s področja Vipavske 

doline. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-16-0024 Projekti sodelovanja LAS 

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

Izhodišča so finančne konstrukcije projektov. 

07300 Projekt VIPava 274.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt VIPava je projekt sofinanciran  iz sredstev Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in 

obnova biotskeraznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 

omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. Glavni cilj projekta je izboljšanje 

stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave 

SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v 

Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta 

je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je 

nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida oziroma 

Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na povezovalnih poteh bo 

vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi. 

Projektne aktivnosti so oblikovane na način zasledovanja specifičnih ciljev PUN-a: 

- izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst, 
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- razbremenitev najobčutljivejših delov projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev, 

- dolgoročna obnovitev, ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatov 

kvalifikacijskih vrst. 

V letu 2021 je predvidena izgradnja brvi čez Vipavo v Peklu. 

 Izvedbena projektna dokumentacija za odsek tematske poti ob Vipavi (območje Pekla)  je 

izdelana - aktivnost vodi Občina MIren-Kostanjevica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-17-0008 - 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 1.824.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti za kolesarje ter povečanje uporabe kolesa 

kot oblike dnevne mobilnosti. 

V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev posameznih odsekov mestnega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev 

mobilnostnega centra ter ureditev določene kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter 

urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.). Predvidena je ureditev oziroma izgradnja 

kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, 

po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti od podaljška 

Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v 

Panovcu.  

Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko 

povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo 

najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta.  

Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zazelenitev. Postavil se bo vsaj 

en prikazovalnik števila kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. V 

bližini različnih dejavnosti se bo uredilo stojala za kolesa. 

Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev 

mobilnostnega centra, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju 

javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Mobilnostni center bo nudil informacije o 

prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo 

dogodkov, prodajo vozovnic ipd.  

V letu 2020 nameravamo začeti s ciklom gradnje kolesarskih poti v mestu, ki bo trajal tri 

leta. V letu 2021 so predvidene gradnje kolesarskih poti po Delpinovi, Rejčevi in Cankarjevi 

ulici ter dokončanje mobilnostnega centra.   

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo iz sredstev Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in slovenskega deleža za sofinanciranje kohezijske politike v RS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-17-0009 - Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektna dokumentacija, dokument identifikacije investicijskega projekta ter vloga za 

pridobitev sredstev za sofinanciranje - II. stopnja (ZMOS). 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 25.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo glavnega voda, ki 

poteka iz vodarne Mrzlek. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-17-0010 - Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 7.500 € 

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 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. 

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. 

07316 Urejanje severnega dela Solkana 157.181 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 je predvidena izvedba javnega naročila za namene izbora izvajalca gradnje ter 

drugih sodelujočih v procesu (skladno z veljavno zakonodajo) ter začetek gradnje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0039 - Urejanje severnega dela Solkana 

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

Projektna in investicijska dokumentacija. 

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

aglomeracija Kromberk 570.016 € 

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 12 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 in Liskur v Rožni 

Dolini. 

Stanje projekta: 

Za kanalizacijo Med Trtami je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pripravljena je PZI 

dokumentacija za izgradnjo pločnika Vinka Vodopivca, ki bo izvedena sočasno z izvedbo 

kanalizacije. Za ostale odseke je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in PZI. 

Projekt "Odvajanje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk",  iz 

katerega se črpajo sredstva za investicijo se zaključi leta 2023. MONG naj bi z aktivnostmi 

zaključila konec leta 2022. 

V letu 2021 je predvideno nadaljevanje gradnje kanalizacije Med Trtami in kanalizacije na 

Erjavčevi v Novi Gorici ter začetek gradnje kanalizacije Toma Brejca in Kanalizacije Klanec 

v Solkanu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0044 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 

Kromberk 
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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. 

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 43.590 € 

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 občine 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. Vrednost projekta v celoti znaša 

3.442.318 €. Znesek sofinanciranja EU znaša 3.098.086 €. V okviru projekta bodo partnerji 

izvedli več medkulturnih delavnic v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah ter številne 

kulturne dogodke v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga z namenom ozaveščanja 

mladih o tematikah trajnostnega razvoja. V času trajanja projekta bo organiziranih 7 

konferenc, na katerih se bodo deležniki seznanili z inovativnimi koncepti v izobraževanju 

ter o njih razpravljali. Ti dogodki se bodo slovesno zaključili z otvoritvijo večje 

poslikave/murala na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bodo izdelali lokalni 

umetniki v sodelovanju z umetniki globalnega juga ter šolarji. Prva konferenca bo 

organizirana v Novi Gorici, in sicer v zgodnjem poletnem času. Sredstva MONG v okviru 

projekta bodo namenjena plači zaposlenega na projektu, ki bo skrbel za vsebinsko in 

administrativno tehnično vodenje projekta, stroškom službenega potovanja v države 

partnerice projekta. 

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 30.000 € 

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 Spodnji Branici, 

Saksidu in Lokah. 

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 

parku 398.884 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva novogradnjo povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku, 

v skupni dolžini 616,08 m povprečne širine 2,90 m. Predvideva se ureditev enotno 
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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.  

Projekt je bil aprila prijavljen na 1. Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude 

občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture.  Predvideni viri financiranja 

projekta so: 

lastni proračunski viri Mestne občine Nova Gorica 

s pridobitvijo nepovratnih finančnih spodbud občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 

infrastrukture v okviru javnega poziva Eko Sklada v višini 80% priznanih stroškov naložbe 

glede na omejitve iz javnega poziva 65SUB-LSKI18 

Izvedba je predvidena v letu 2020 in 2021 v kolikor bo projekt dokončno odobren za 

sofinanciranje v okviru Eko Sklada. 

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. 

07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V l.2020 je predvidena prijava gradbišča in naročilo PZI dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0024 - Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 

07331 Vodovod Dornebrk - Zalošče 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi vodovoda v naselju Dornberk. 

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

Ocena vrednosti na podlagi preteklih investicij. 

07332 Vodovod Prvačina 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi obstoječega vodovoda v naselju Prvačina.  

Predviden odsek z oceno vrednosti: 

- Vodovod Prvačina od h. št. 113 do 120A dolžine 195 m, 32.000 EUR. 

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 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za obnovo obstoječega vodovoda na območju naselij Šempas in 

Ozeljan. V letu 2021 je predvidena obnova odseka vodovoda ob OŠ v dolžini 260m. 

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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07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - 

Liskur 150.000 € 

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 obmocja, ki sodijo v okvir 

OPPN Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji vecstanovanjskih enot. MONG podpira 

politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na obmocju MONG 

in na ta nacin resuje stanovanjska problematika.      

Stanovanjski sklad RS ima sprejet terminski plan za izvajanje investicije na območju OPPN 

Liskur, po katerem je  predvidena naslednja dinamiko aktivnosti:  

2020-2021; Sodelovanje pri spremembi/dopolnitvi OPPN za območje Liskur z namenom, 

da se optimizira izraba prostora za namen gradnje javnih najemnih stanovanj in omogoča 

ekonomsko upravičeno gradnjo. Nosilec aktivnosti spremembe oz. dopolnitve (in nanje 

vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MONG. SSRS bo v tem času naročil 

natančnejši geodetski posnetek in druge strokovne podlage oz. preizkus zazidljivosti. 

2021; Po dopolnjenem OPPN, SSRS pristopi k pripravi razpisa za projektiranje in gradnjo 

(design&build). 

2022-2023; Gradnja naselja od 2020 do 2021 (vzporedno je potrebno zagotoviti komunalno 

opremljenost območja). 

07336 LAS - konjeniške poti 17.187 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina sodeluje v projektu "LAS konjeniške poti"  (vodilna občina je Občina Renče-

Vogrsko v aktivnosti vzpostavitve konjeniške poti - turističnega produkta Vipavske doline, 

ki bo potekala  po obstoječih poteh in bo označena z usmerjevalnimi in pojasnjevalnimi 

tablami (2  lokaciji, z urejenima pitnikoma). Projekt je bil oddan na javno povabilo LAS. 

Projekt se bo začel izvajati po  potrditvi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 634.825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva vzpostavitev povezave med naseljem Ozeljan (primestno naselje) z 

mestnim območjem – naseljem Kromberk. Povezava bo v prvem delu – od naselja Ozeljan 

do novozgrajene kolesarske poti pri »treh hišah« potekala po obstoječi prometni površini 

LC. Na drugi, zahodni strani se bo po navezavi na načrtovano novozgrajeno krožišče 

Ajševica, ponovno navezala na obstoječo prometno površino LC v smeri Loke ter do naselja 

Kromberk (smer je predvidena za izvedbo označitev – začasne kolesarske povezave. 

Predmet investiranja je izgradnja kolesarske steze za kolesarjenje in pešce ob državni cesti 

R2-444/0347 od križišča z R3-615 (Tri hiše) do križišča z R3-613 (Ajševica). Za projekt je 

izdelan idejni projekt ter naročena PZI dokumentacija. 

Izgradnje kolesarskih povezav v Mestni občini Nova Gorica predstavlja pomemben del 

načrtov za njen razvoj.  

Izgradnja odseka in vzpostavitev povezane kolesarske povezave je predvidena v 2021-2023. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0041 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan - Kromberk 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

IDZ in investicijska dokumentacija. 

07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri 

Dornberku 700.161 € 

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, 

Hydrotechd.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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0042 - Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku 

08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne 

spremembe 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bomo izvajali aktivnosti vezane na pripravo programa 

varstva okolja - izdelava poročila o stanju okolja in  priprava projektne naloge za program 

varstva okolja s strategijo prilagajanja podnebnim spremembam 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 
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08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva 

okolja 10.000 € 

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 6.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 11.000 € 

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 bomo v poletni 

sezoni izvedli tudi  monitoring kopalne vode na območju predvidenih območij kopalnih voda 

Vogršček) in enomesečne meritve onesnaženosti zraka v nekurilni sezoni na območju  JZ 

dela Solkana.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 130.000 € 

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.    
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Sredstva na postavki za leto 2021 so delno namenjena za nadaljevanje z delom na podlagi 

že prevzetih obveznosti. V letu 2021 bomo, v kolikor ne bo še dokončan, zaključili postopek 

sprememb in dopolnitev OPN imenovan SD7 ter nadaljevali z obširnim postopkom 

sprememb in dopolnitev OPN, imenovanim SD2, z vsemi potrebnimi študijami in 

podlagami. Sredstva bodo namenjena tudi za sam proces vodenja postopka (vključevanje 

javnosti, delavnice,objave, obvestila...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 80.000 € 

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.   

Sredstva bodo zagotavljala dokončanje postopkov iz leta 2020 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je pripravila dokumentacijo in vlogo za prijavo na Javni razpis 

Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Eden od 

upravičenih ukrepov je vzpostavitev javnega sistema izposoje koles. Z omenjenim ukrepom 

spodbujamo uporabo trajnostnih načinov potovanja po mestu in širše ter dopolnjujemo 

infrastrukturne posege v dopolnjevanje kolesarskega omrežja, ki se dogajajo vzporedno. 

Sredstva bodo namenjena projektni dokumentaciji, nabavi koles, ureditvi lokacij za 

postavitev postajališč (GOI dela), vzpostavitvi sistema (aplikacija), informiranju in 

komuniciranju. Projekt sofinancira Kohezijski sklad v vrednosti 80 % upravičenih stroškov. 

Do konca leta 2019 je predvidena ponovna objava JN za izbiro izvajalca, v letu 2020 pa je 

v planu celotna izvedba projekta. 

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 

Na podlagi investicijske dokumentacije - DIIP za navedeni projekt. 

08023 Vzhodna vpadnica 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije 

skladno z izkazanimi potrebami pri vodenju investicije, ter sredstva za nakup zemljišč. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0025 Vzhodna vpadnica 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in 

prvenstev 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji otroških, kulturnih in zabavnih prireditev, katerih 

organizator in soorganizator je Mestna občina Nova Gorica. Osrednji prireditvi sta poletno 

dogajanje ter decembrske prireditve v centru mesta. Financirajo se honorarji nastopajočih, 

stroški infrastrukture, varovanja, zavarovanja, plačila avtorskih pravic združenjema SAZAS 

in IPF ter vsi ostali stroški potrebni za pridobitev dovoljenj in izvedbo prireditev. S sredstvi 

se financira tudi organizacijo in izvedbo eno-gastronomskih dogodkov, s katerimi 

podpiramo domače ponudnike hrane, pijače in lokalnih izdelkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

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" le v primeru, da bosta pristojni ministrstvi podaljšali rok 

veljavnosti navedenega odloka. V kolikor bo Evropska komisija pravočasno izdala nove 

smernice in Slovenija na njihovi podlagi pripravila in dobila potrjen nov Program razvoja 

kmetijstva, bo potrebno odlok spremeniti po novih predpisih. 
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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 skladnost prijavljenih investicij z razpisnimi pogoji ter ocena 

prispelih vlog. 

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 8.000 € 

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. Del sredstev je namenjen tudi izrednemu odstrelu 

divjih prašičev na nelovnih površinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena izvedbi agromelioracij in komasacij na nedokončanih komasacijah 

kompleksov Logi, Mandrija, Komuni in Kamnovec. Ocenjena vrednost predvidenih del je 

za leto 2021 v višini 175.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0015 - Izvajanje komasacijskih postopkov 
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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. Večji del sredstev pa je po odločitvi za ureditev 

nedokončanih komasacij namenjen dokončanju le-teh. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 48.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi 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 

Iz postavke se financira delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, skladno z 

letno pogodbo z občinami soustanoviteljicami. Postavka vključuje sredstva za delovanje 

skladno s kadrovskim načrtom in dejansko zasedenostjo delovnih mest na skladu. 

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) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke vzdržujemo Park miru na Sabotinu, kar obsega urejanje 

okolice (košnja, sečnja, praznjenje smetnjakov, popravila poškodovanega ali dotrajanega 

inventarja ), vzdrževanje jarkov in kavern. Manjši del sredstev je namenjen tudi morebitnim 

večjim popravilom in širitvi vsebin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih. 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 50.000 € 

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 ter drugimi 

aktivnostmi 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 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi 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 20.000 € 

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, 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 8.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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.  

Prioritetno bodo spodbude za plačilo komunalnega prispevka namenjene investitorjem v 

Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica-Kromberk. Skladno z namenom bomo tudi ustrezno 

dopolnili obstoječi Odlok. 



 

Stran 173 od 289 

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. 

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 173.000 € 

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: 

       - 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). 
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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. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje 

promocijskih aktivnosti podjetij 43.500 € 

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 promocijskih aktivnosti podjetij; subvencioniramo največ do 55% upravičenih 

stroškov udeležbe podjetnikov na sejmih, srečanjih, dogodkih in poslovnih konferencah 

 Ukrep izvajamo  preko javnega razpisa.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti 

podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali  

razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti. 

Pogoji za prijavo: 

podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so 

organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo  najmanj enega ter 

največ 20 zaposlenih  ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona 

EUR.  

podjetje, ki opravlja dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma ima 

delujočo poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica  in se v obdobju  

določenim z razpisom  udeleži določenega sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja  

ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove 

dejavnosti, 

Upravičeni stroški: 

stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, 

organiziranem dogodku, srečanju  ali razstavi doma ali v tujini 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-14-0014 - Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje promocijskih aktivnosti 

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

Razpoložljiva proračunska sredstva 
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09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 50.000 € 

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. 

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. 

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - 

Kromberk 2.211.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj, predodločbe in 

gradbenega dovoljenja) dokumentacija. Naročena je izdelava PZI dokumentacije, ter prijava 

na Dogovor za razvoj regij. V pripravi je izdelava razpisne dokumentacije – obrazca 2 in 

12a, ter izvedba predhodnih postopkov na MOP-u (Ministrstvo za okolje in prostor), mnenje 

ARSO (Agencija RS za okolje) - NATURA 2000 in DRSV (Direkcija RS za vode), ki bo v 

l. 2019 posredovana na MGRT. Sledi pričakovana odobritev, ter pripravo razpisa za izvedbo 

z zbiranjem ponudb za izvedbo GOI del. Pričakovan pričetek del je v l.2020. 

Strošek je deljen na 

- izvedbo projektne dokumentacije  

- izvedbo GOI del 

- ostale spremljevalne stroške (oglaševanje, podobno) 

Predvideno je da se: 

- v l. 2019 izvede  

 a. projektno dokumentacijo PGD, naročilo PZI in pridobitev gradbeno dovoljenje 

 b. na MGRT podati vlogo za dodelitev sredstev (pred slednjim je potrebno izdelati 

investicijsko zasnovo + program, ter objavo zainteresiranim subjektom) 

- v l. 2020 se  

 a. z JR odda dela in v l. 2020/2021 se GOI dela tudi izvede. 

Ključna faze so: 

- podaja vlog za sofinaciranje na MGRT (do konca l. 2019 v predhodni pregled, formalno 

do april 2020) 

- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji 

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 
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09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj 

dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji 

prijavili na čezmejni program INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020. 

Posebnost našega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega 

zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa 

še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi 

čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine Prve svetovne vojne ter 

krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Mestna občina Nova 

Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za 

obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru. V letu 

2021 je predvidna otvoritev centra za obiskovalce na Sabotinu. 

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 na čezmejni program INTERREG V-A 

ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020. 

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem 236.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG bo poleg drugih soustanoviteljev financirala skupne stroške delovanja, ki si jih bomo 

procentualno delili glede na ključ, sprejet med občinami soustanoviteljicami. Vsi 

ustanovitelji bomo po podobnem ključu zagotavljali sredstva za zaposlene. Sredstva smo 

ocenili na podlagi razpoložljivih podatkov, ki jih imamo v tem trenutku.  Ocenjeni znesek 

smo v celoti prerazporedili iz proračunske postavke 09034, namenjene sredstvom za 

delovanje Turistične zveze, oziroma TIC-a.  Ker še nimamo na razpolago dokončnih 

podatkov v zvezi z novoustanovljenim zavodom, se pričakuje, da bomo morali znesek na 

postavki korigirati. 

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 66.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju oziroma financiranju dogodkov, srečanj, ki jih Mestna 

občina Nova Gorica organizira skupaj z ostalimi podpornimi institucijami v občini in širše 

v regiji. Sredstva postavke pa bomo namenili tudi za kritje stroškov organizacije poslovnih 

oziroma investicijskih konferenc ter organizaciji be- to be dogodkov doma in v tujini. Iz te 

postavke pa bomo podpirali tudi projekte namenjene  pospeševanju in podpori gospodarstva. 

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

Letni program dela usklajen z podpornimi institucijami 

09089 Cooperative campus 16.336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Cooperative Campus se nanaša na javni poziv Evropske komisije 303-G-GRO-PPA-

19-11225, Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working 

opportunities in the EU, Topic 3, Fostering the entrepreneurial mindsets of young people to 

create cooperative outside the educational environment. Obvestilo o odobritvi projekta je 

projektna pisarna s strani vodilnega partnerja prejela 29.11.2019.  Partnerji projekta so 
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ANEL Navarra's Social Economy Enterprises Association (Španija), Lapland University of 

Applied Sciences (Finska), Coompanion Social Economy Association (Švedska) in MONG. 

Načrtovano trajanje projekta je od 1.1.2020 do 30.6.2021. Projekt je namenjen usposabljanju 

mladih s področja zadružniškega podjetništva, priprave poslovnih načrtov, krepitve 

lokalnega zadružniškega ekosistema in krepitve veščin mladih . S strani MONG sta bili 

predlagani področji turizem (v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in 

Vipavska dolina) in stanovanjsko področje (v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Nova 

Gorica). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0052 Cooperative campus 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke, 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 in 2/16) 

(v nadaljevanju: odlok) bo izveden Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021. Programi s področja zasvojenosti 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. Letni obseg 

razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine in je za leto 2021 

predviden v višini 25.000,00 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 

Letni obseg razpoložljivih sredstev Javnega razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020  je predviden v višini 25.000,00 EUR. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 202.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da 

krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti 

zavarovani iz drugega naslova. V skladu z veljavno zakonodajo so tako zavarovani 

državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v mestni občini in tujci, ki imajo 

dovoljenje za stalno prebivanje v mestni občini ter otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in 

niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne 

izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. O pravico do kritja stroškov 

obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča pristojni center za socialno delo z odločbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi višine potrebnih sredstev preteklih let in upoštevanje zakonske obveze 

občine, povprečnega števila zavarovancev v preteklem letu ter ocena višjega zneska 

prispevka za nezavarovane osebe. 

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s 

Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza 

občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika 

zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je 

potrebno odrediti sanitarno obdukcijo. Plačnik stroškov sanitarne obdukcije je občina, v 

kateri je imel pokojni stalno bivališče, v primeru, da se stalnega bivališča ne da ugotoviti pa 

je plačnik sanitarne obdukcije občina, kjer je bilo truplo najdeno. Sredstva na postavki 

vključujejo tudi plačilo stroškov prevzema trupla na terenu in prevoz pokojnika na 

obdukcijo.  

V letu 2021 bo potrebno zagotoviti sredstva za zagotavljanje in izvajanje mrliško pregledne 

službe, razen v primeru, da bi prišlo do sprememb zakonodaje na tem področju. Od leta 2018 

izvaja to službo javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica na podlagi 

pogodbe o financiranju izvajanja mrliško pregledne službe. Mrliško pregledno službo 

opravljata posebej imenovana zdravnika za opravljanje mrliških ogledov, ki sta usposobljena 

in sta pridobila potrdilo Inštituta za sodno medicino. Zdravniki splošne in družinske 

medicine lahko izjemoma na željo svojcev pokojnika opravljajo mrliške oglede za svoje 

opredeljene paciente, v izjemnih primerih opravijo mrliški ogled tudi zdravniki, ki so na kraj 

dogodka pozvani kot urgentni zdravniki. Zdravnika opravljata  mrliško pregledno službo za 

celotno območje, ki ga pokriva Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, 

neprekinjeno 24 ur in vse dni v letu.  

Občina plačuje poleg stalne pripravljenosti zdravnikov, ki izvajata mrliško pregledno službo, 

tudi stroške dejansko opravljenih mrliških ogledov. Ceno mrliškega ogleda je določena s 

pogodbo o  sofinanciranju mrliško pregledne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine. 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 44.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program akcij se usklajuje tudi s programom, ki ga financira Ministrstvo za kulturo.  

Ministrstvo pa pozove pooblaščene muzeje k pripravi programa samo za eno leto, tako da 

muzej sedaj še ne razpolaga z vsemi podatki, potrebnimi za pripravo programa za leto 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena stroškov je izdelana na podlagi izvedenih projektov/programov v preteklih letih. 
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10015 Akcije v kulturi  - Galerija 34.000 € 

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 v 

spodaj navedenih okvirnih višinah:: 

- 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena stroškov 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: 
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1. Stroški dela (sredstva za plačo, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim)  v okvirni 

višini 49.600 € 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 v višini 52.000 €, 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, v višini 6.810 €, 

- sredstva za kritje stroškov uporabe poročne dvorane na gradu Kromberk, v višini 1.800 €, 

- sredstva za kritje stroškov delovanja razstave na kolodvoru »Državna meja na Goriškem 

1945-2004«, v višini 15.500 €, 

- drugi splošni stroški delovanja v višini 15.890 €, 

- sredstva za kritje stroškov delovanja razstave Muzeja tihotapstva na Pristavi - 12.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

10017 Delovanje Galerije 61.300 € 

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. 

V okviru redne dejavnosti je za leto 2021 načrtovanih 8 razstav.  

Stroški v skupni višini  61.300 € obsegajo: 

- programske stroške za izvedbo 8 razstav - katalogi, vabila in plakati, avtorski honorarji  

(kritiki, prevajalci, lektorji,  razstavnine), prevoz umetnin, zavarovanje del, varovanje 

razstav, pisarniški material, oglaševanje, internetne storitve, itd. - 47.000 €, 

- splošne obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov v stavbi SNG - 14.300 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 10.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena stroškov 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 97.600 € 

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, 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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, osem 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. 

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 zaposlenim) - v okvirni višini 

873.800 €, 

2. Materialni stroški (blago in storitve) - 154.200 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 350.960 € 

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 sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 

zaposlene ter sredstva za materialne stroške, od tega: 

1. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke - 277.960 €, 

2. Sredstva za materialne stroške (blago in storitve) - 73.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 66.000 € 

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. 

Za leto 2021 program še ni razdelan, predvidoma bodo sofinancirani naslednji programi:  

- Goriški vrtiljak, abonma Mali in Veliki polžek,       

- Lutkovni polžek,       

- Amaterski mladinski oder (uprizoritvi, seminarji, delavnice, gostovanja),        

- Festival uličnega gledališča Ana Desetnica,        

- Plesni abonma,         

- Festival  Front@ sodobnega plesa, 

- Gostovanja predstav SNG Nova Gorica v tujini,     

- Izvedba predstave na prostem,    

- Materialni stroški, ki nastajajo pri izvajanju navedenega programa (tiskovine, promocijske, 

poštne, administrativne in druge storitve, 

- drugo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena je izdelana na podlagi izvedenih projektov v preteklih letih. 

10033 Kinematografija - ART film 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturni dom ima kot javno službo opredeljen tudi umetniški film.  

Tudi 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) - 5.000 €, 

2. za neprogramske materialne stroške (vratarji, hostese, pisarniški material, oglaševanje, 

poštnine, drugo) -  5.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni 

dom 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturni dom Nova Gorica načrtuje v letu 2021 nabavo naslednje opreme oz. izvedbo 

investicijskega vzdrževanja: 

- zamenjava akustične školjke v veliki dvorani in montaža panelov za izboljšavo akustike, 

- lučna miza, 

- inteligenčne luči, 

- drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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, na podlagi programa dela in finančnega načrta javnega zavoda ter 

razpoložljivih proračunskih sredstev. 
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10040 Akcije v kulturi - SAZU 10.000 € 

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, od tega za: 

- kritje materialnih stroškov - 8.000 €, 

- strokovno in raziskovalno delo za Arhiv in knjižnico dr. Henrika Tume - 2.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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, plana dela za 

leto 2020, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 447.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 78.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje raznih športnih objektov in sicer: 

- osnovna sredstva za tekoče obratovanje (stroji, orodja),  

- sanacija ploščadi na kotalkališču,  

- oprema za nakup opreme za letni bazen (osenčenje prostorov, nakup igral),  

- nakup opreme za izvajanje programov na letnem bazenu. 

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.  

Aktivnosti v letu 2021 bodo določene v sodelovanju s posebno delovno skupino za to 

področje. Del sredstev je namenjen plačilu najemnih pogodb za pristajališče padalcev na 

Lijaku in za smučišče Lokve. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 203.300 € 

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. 
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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 E - hiše,  

       - sredstva za materialne stroške delovanja Javnega zavoda Mladinski center Nova 

Gorica.  

       - sredstva za materialne stroške medgeneracijskega centra v Čepovanu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 320.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina je dolžna, skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo, 

zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za 

otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih v Sloveniji. 

Zagotavljajo se sredstva za 114 otrok v 29-ih javnih vrtcih v drugih občinah in v zasebni 

vrtcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 4.100.000 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen javni 

zavod Vrtec Nova Gorica.  

V šolskem letu 2019/20 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica 

vključenih 1.124 otrok, v 65 oddelkih (stanje na dan 1.9.2019).  

Število oddelkov in število vključenih otrok v vrtcih na dan 01.09.2019: 

1. Branik: 4 oddelki, 66 otrok. 

2. Čepovan: 2 oddelka, 28 otrok. 

3. Dornberk: 4 oddelki, 66 otrok. 

    Prvačina: 3 oddelki, 50 otrok. 

4. Solkan: 5 oddelkov, 86 otrok. 

    Trnovo: 1 oddelek, 12 otrok. 

    Grgar: 2 oddelka, 31 otrok. 

5. Šempas: 7 oddelkov, 122 otrok. 



 

Stran 189 od 289 

6. Nova Gorica: 37 oddelkov, 663 otrok. 

Vsi vpisani otroci so tudi dobili prosto mesto v vrtcu.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje 

predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z 

odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Prispevki staršev so določeni v razponu 

od 0 % do 77 % cene programa. O tej pravici odločajo pristojni centri za socialno delo. 

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca 

določene enotne ekonomske cene, ki veljajo od 01.04.2019 dalje. 

Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi finančnih načrtov javnih zavodov. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje programa. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske 

vzgoje v 16 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.  

Vrtci so posredovali potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in projektni pisarni, 

so si ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje in določili prioritete za 

sofinanciranje. 

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 575.482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2019/20 

vključeno sledeče število učencev: 

1. Branik: 9 oddelkov, 128 učencev. 

2. Čepovan: 4 oddelki, 50 učencev. 

3. Dornberk: 14 oddelkov, 266 učencev. 

    POŠ Prvačina: 3 oddelki, 50 učencev. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 28 oddelkov, 675 učencev. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 20 oddelkov, 504 učencev. 

    POŠ Ledine: 12 oddelkov, 304 učencev. 

6. Solkan: 23 oddelkov, 509 učencev. 

    POŠ Trnovo: 2 oddelka, 23 učencev. 

    POŠ Grgar: 4 oddelki, 59 učencev. 
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7. Šempas: 18 oddelkov, 321 učencev. 

8. Kozara Nova Gorica: 7 oddelkov, 51 učencev. 

V vse osnovne šole je vključenih 2.940 učencev, v 144 oddelkih. V primerjavi s preteklim 

šolskim letom se je število povečalo za 5 oddelkov oziroma za 48 učencev.  

Pri OŠ Kozara Nova Gorica je poleg oddelkov osnovne šole oblikovanih še 5 oddelkov 

posebnega programa in mobilna služba. 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

ter občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne 

prejemke na podlagi sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih 

stroškov vezanih na izvedbo programa.  

Mestna občina Nova Gorica financira: 

- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na 

osnovi števila oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj 

Nova Gorica se dodatno zagotovi 27.690,00 EUR, zaradi nadstandardnih površin športne 

dvorane; 

- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi 

in normativi. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 12,65 delavcev, za katere je 

potrebno mesečno zagotoviti predvidoma 27.708,25 EUR oziroma okvirno 332.499,00 EUR 

letno.  

Zaposleni predstavljajo:  

- drugi strokovni delavci v 1. razredu, ki se financirajo na osnovi sklepa Mestnega sveta 

Mestne občine Nova Gorica št. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003 in št. 600-10/2013-4 z dne 

30.05.2013,  

- svetovalni delavci, kuharji, vozniki in drugi delavci, ki se financirajo na osnovi sklepa 

župana Mestne občine Nova Gorica št. 600-10/2013-16 z dne 30.01.2019. 

V primeru, da: 

-  se posamezni delavec upokoji, odide na dopust, drugo delovno mesto ali iz javnega zavoda, 

Mestna občina Nova Gorica ne bo zagotavljala sredstev za njegovo nadomeščanje;  

-  osnovna šola razpolaga s prostim delovnim mestom (oz. deležem), ki bo financirano iz 

državnega proračuna, se nadstandardno zaposlene delavce prerazporedi na ta prosta delovna 

mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Tem delavcem se omogoči vrnitev na prejšnje delovno 

mesto, če pride so spremembe normativov oziroma nenadnega upada števila vpisanih 

učencev, ki bi pomenila izgubo sistemiziranega delovnega mesta in s tem ugotavljanje 

presežka in morebitnega odpuščanja delavcev. Tudi delavcu, ki se zaposli za mandat, se 

omogoči zaposlitev oz. vrnitev na prejšnje delovno mesto, če druge možnosti na šoli ne bi 

bilo. 

Zgoraj navedeno ne velja za zaposlitve drugih strokovnih delavcev v oddelkih 1. razreda in 

za zaposlitve voznikov, ki izvajajo prevoze učencev, skladno s 56. členom Zakona o osnovni 

šoli (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 

– ZVaj).  

Delež delovnega mesta za jutranje varstvo, ki ga izvajajo delavci šol, se financira glede na 

potrebe šol, vendar največ do višine, ki je že določena. 

V Osnovni šoli Čepovan se drugi strokovni delavec v oddelku 1. razreda oz. kombiniranem 

oddelku zaposli v deležu 0,50, ne glede na pogoje Pravilnika o normativih in standardih za 
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izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 

47/17), v kolikor je v oddelku 1. razreda vključen vsaj en učenec. 

  

Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2019/20 sledeče število dodatno zaposlenih: 

1. Branik: 1,04 delavcev, vrednost 1.537,01 EUR mesečno.  

2. Čepovan: 1,14 delavcev, vrednost  2.095,93 EUR mesečno. 

3. Dornberk: 1,2 delavcev, vrednost  2.429,92 EUR mesečno. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 1,23 delavcev, vrednost 2.521,84 EUR mesečno. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 2,85 delavcev, vrednost 8.022,90 EUR mesečno. 

6. Solkan:  3,0 delavcev, vrednost 6.003,17 EUR mesečno. 

7. Šempas: 1,18 delavcev, vrednost 3.231,43 EUR mesečno. 

8. Kozara Nova Gorica: 1,01 delavcev, vrednost 1.866,05 EUR mesečno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje pouka. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program 

osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.  

Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 

nakupu opreme.  Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in 

projektni pisani, so si ogledali vse objekte na področju šolstva in določili prioritete za 

sofinanciranje. 

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. 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 41.037 € 

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 vključenih skupno 667 učencev v 34 oddelkih.  

Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za: 

- nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz 

na delo), 

- nadstandardni program učencev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta javnega zavoda. 

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 5.000 € 

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." 

 

Občine soustanoviteljice javnega zavoda in Ljudska univerza Nova Gorica so v letu 2017 

sklenile Pogodbo o načinu porabe in poročanja o porabi presežka prihodkov nad odhodki v 

Ljudski univerzi Nova Gorica, s katero so bila Ljudski univerzi Nova Gorica 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. 

Občine soustanoviteljice javnega zavoda bomo proučile dosedanjo porabo sredstev presežka 

prihodkov nad odhodki in po potrebi predlagale oz. uskladile spremembo navedene 

pogodbe.  

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izpolnjevanju zakonskih obveznosti lokalnih 

skupnosti na področju izobraževanja odraslih ter dodatnih programov in projektov, ki se 

izvajajo v lokalnem okolju. 

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

Sredstva so predlagana na podlagi ocene potrebnih sredstev. 

10101 Prevozi učencev 550.000 € 

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. 
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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. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10103 Pomoč za novorojence 115.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 

list RS, št. 108/12) so starši ob izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do 

enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu 

otroka znaša 500,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena porabe preteklih let glede na število rojstev. 

10105 Financiranje družinskega pomočnika 74.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic 

družinskega pomočnika. Mestna občina zagotavlja mesečno sredstva za družinske 

pomočnike na podlagi odločb Centra za socialno delo Severne Primorske. Število družinskih 

pomočnikov za leto 2021 je težko napovedati, zato ostaja znesek v isti višini kot v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena porabe sredstev v preteklem letu in trenutnega števila upravičencev do 

plačila za izgubljeni dohodek. 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 600.000 € 

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 

Izkustvena ocena porabe v preteklem letu. 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 222.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O upravičenosti do subvencij neprofitnih in tržnih najemnin po Stanovanjskem zakonu 

odloča pristojni center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova 

Gorica je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. Sredstva se na 

podlagi letne pogodbe nakazujejo Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica 

mesečno za pretekli mesec. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen subvencij 

najemnin smo vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih. 

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti 92.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let v okviru občinske denarne socialne pomoči pomaga 

materialno, socialno ali kako drugače ogroženim posameznikom in družinam v občini. 

Upravičenci, kriteriji in postopki dodeljevanja in izplačevanja pomoči so določeni z 
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Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

108/12). 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, kjer je organizirana; za subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov ter šole v 

naravi za osnovnošolce; za nakup šolskih potrebščin; za pomoč pri plačilu dijaških in 

študentskih vozovnic; za pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov 

za potrebe rehabilitacije ter zdravstvenih in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov 

zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije; za pomoč pri nakupu 

osnovnih življenjskih potrebščin, ozimnice ali kurjave; za doplačilo stroškov, povezanih z 

zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov ter za kritje drugih stroškov in 

izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer 

upravičenca in ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (plačilo 

najnujnejši položnic, pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, plačilo toplih obrokov, začasnih 

prenočišč...). 

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 2.000 € 

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 

snovnega pogreba izvede javno naročilo in sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. 

Osnovni pogreb se opravi kot žarni pokop na pokopališču v Stari Gori. Žaro se shrani v 

žarnem boksu, namenjenemu hranjenju posmrtnih ostankov pokojnikov, ki niso imeli 

svojcev, oziroma tujcev, na za to posebej določenem območju pokopališča in v skladu s 

predpisi. Žarni boks je opremljen s tablicami z napisi o pokojnikih. Za zgoraj opisano obliko 

pogreba občina ne plačuje najemnine za grobove oz. žarni boks. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih. 

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 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2019. 

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 kot osrednjega infrastrukturnega projekta na 

področju kulture v Mestni občini Nova Gorica. Po proučitvi že izdelane dokumentacije bodo 

določeni nadaljnji postopki za realizacijo projekta. 

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 96.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina bo sofinancirala naslednje programe: 

a) Glasbeni abonma 

- 8 abonmajskih koncertov 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, 

- Festivali: 24. Mednarodno srečanje saksofonistov - SAXGO (mojstrski tečaji, festival), 

Festival srednjeveške in renesančne glasbe - Flores Musicae, Festival Jjazz glasbe - 

OKTOBER JAZZ, 

- Izredni koncerti (nekomercialni koncerti različnih glasbenih žanrov), 

- Čezmejni projekt: Med zvoki krajev, 

- Vzgojno-izobraževalni program: Glasbena mladina, 

- drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 plana dela in predloga finančnega načrta javnega 

zavoda, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 221.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 101.000 € 

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 
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- 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, 

- 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let in razpoložljivih proračunskih sredstev. 

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 v skupni višini 145.000 € se nameni za: 

1. sofinanciranje programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju 

Mestne občine Nova Gorica v letu 2021 – javni razpis 2021, v višini 124.000,00 € in sredstva 

za materialne stroške izvedbe javnega razpisa v višini 1.500,00 € in 

2. izvedbo strokovnih in organizacijskih del, izvedbo območnega in medobmočnega 

programa, sodelovanje pri pripravi kulturnih programov, drugo, v višini 19.500 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 199 od 289 

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 54.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okvirni višini 54.000 € 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 549.140 € 

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.  

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… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi izračuna stroškov cene za leto 2020. 

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 3.769.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih 

letih, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov z urejanjem zemljišč do realizacije ni prišlo.  

V letu 2021 se nadaljuje gradnja  objekta, potem, ko smo opravili vsa potrebna pripravljalna 

dela in s postavitvijo temeljev zaključili tesarska dela - priprava opažev,  betonska in AB 

dela - postavitev kletnih etaž, ki obsegajo gradnji podzemne garažne hiše in drugih tehničnih 
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prostorov; izvedba betonskih konstrukcijskih elementov vseh etaž. Sledi nadaljevanje z 

gradnjo objekta, potem, ko smo zaključili z izvedbo betonskih del in odstranili vse opaže: 

fasaderska dela; krovska in kleparska dela; zunanja ureditev; suhomontažna in knaufarska 

dela, izvedba elekto in stronjih inštalacij, 

zidarska dela; ključavničarska dela; slikopleskarska dela; keramičarska in kamnoseška dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0103 - Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 

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

 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 19.000 € 

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 

Pogodbeno prevzete obveznosti. 

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova 

Gorica- Izgradnja pokritega bazena 3.943.520 € 

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 
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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, 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 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI 

dokumentacija za izgradnjo 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. Zato je potrebno izdelati 

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. Po prejeti PZI dokumentaciji smo naročili recenzijo 

projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč EUR. Zaradi vsej teh postopkov se 

aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta 2020. Ocenjena vrednost 

GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost opreme znaša 

291.378,70 eur z DDV. 

 

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta 

bazena, s pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 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. 

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 74.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenijo za: 
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• 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 izvedbo prireditve z naslovom Goriški pust, 

• sredstva za izvajanje počitniškega varstva otrok, 

• sredstva za organizacijo mednarodne kolonije Art of Nature 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena porabe v preteklem letu in izdanih soglasjih za izvajanje pomoči na domu 

v drugih občinah. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 50.000 € 

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 potreb, preteklih javnih razpisov ter razpoložljivih 

proračunskih sredstev. 
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10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v 

poletni sezoni 2021 (predvidoma od aprila do konca oktobra 2021). Na podlagi izkušenj in 

podatkov pridobljenih v prvih dveh letih odprtja (poletna sezona 2017, 2018, 2019) je za 

osnovno obratovanje, vzdrževanje površin in servisiranje obiskovalcev potrebno okoli 

20.000,00 EUR (brez bistvenih vsebinskih nadgradenj glede pretekla leta). Kot v letu 2020, 

je tudi v letu 2021 predvideno angažiranje zunanjega izvajalca za izvajanje programov za 

obiskovalce (oddaja v brezplačno uporabo), s čimer zunanji izvajalec prevzame stroške 

rednega vzdrževanja površin, ki jih uporablja, pripadajoči del obratovalnih stroškov ter 

stroške rednega osebja na gradu. 

Drugi predvideni stroški so pretežno povezani s  

- nadaljevanju postopnega nujnega odstranjevanja agresivne vegetacije (drevesa, 

grmovnice, ovijalke ipd.), ki uničujejo grajene strukture gradu; 

- pripravo dokumentacije, pridobivanje soglasij za postavitev strehe nad severnim 

palacijem gradu (vzporedno poteka prijava teh del na razpis programa LIFE, MOP); 

- pripravo dokumentacije, pridobivanje soglasij v zvezi z zagotavljanjem parkirnih 

površin za obiskovalce gradu Rihemberk (obravnavani dve parceli, nobena v lasti MONG). 

Predvidena sredstva za leto 2021 predvidoma ne bodo zadoščala za nemoteno nadaljevanje 

ureditvenih del na gradu Rihemberk. 

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 

Izkustvena ocena na podlagi primerljivih aktivnosti iz prejšnjih let. 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v MONG 52.000 € 

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 Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 602-

8/2018-31 z dne 21.3.2019. 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 
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10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 1.000 € 

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 Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 602-

8/2018-31 z dne 21.3.2019. 

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

Izkustvena ocena preteklih let. 

10205 URBINAT 74.063 € 

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 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 

(obmocje ob Kornu) in pripravljali podlage za idejno zasnovo ureditve tega območja po 

načelih NBS in s pristopom vključevanja javnosti. 



 

Stran 205 od 289 

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 161.037 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa Mestnega sveta, da se sredstva CTN namenila za ureditev projekta » 

Laščakove vile s pripadajočim zemljiščem« namesto v projekt »Vzpostavitev kreativnih 

praks« smo odprli novo proračunsko postavko z grobo oceno finančnega obsega sredstev. 

Po izvedenem postopku prenosa objekta Laščakove vile s pripadajočim zemljiščem ima 

Mestna občina Nova Gorica možnost izvedbe ukrepov za ohranitev objekta Laščakove vile. 

Vzporedno s prenosom lastništva uprava mestne občine pripravlja okvir možnih programov 

za umestitev v objekt ter predvsem zagotovitev ustrezne urejenosti celotnega območja vile - 

Parka Rafut s pripadajočo infrastrukturo (dostopi, parkirišča, okoljska infrastruktura) z 

namenom možnosti odprtja parka za obisk in vodene oglede. V prvi vrsti je predvidena 

celovita ureditev območja ter stabilizacija objekta vile, v nadaljevanju pa izvedba postopne 

prenove objekta, skladno s finančnimi zmožnostmi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-18-0042 - Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 

10207 GREVISLIN 388.651 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu GREVISLIN - Zelena infrastruktura, 

ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - ki smo ga skupaj 

s partnerji prijavili na čezmejni program INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-

2020. Projekt bo trajal do 2021.  

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta GREVISLIN vzpostavila informacijsko-

interpretacijsko točko (infoteko) na Gradu Rihemberk, ki zaradi svoje lege v osrčju Nature 

2000, predstavlja neprecenljivo povezavo kulturne in naravne dediščine. Infoteka bo 

vzpostavljena v prostorih grajskega vhodnega poslopja s stolpom. Investicija bo obsegala 

ureditev prostorov v prvem nadstropju omenjenih poslopij v skupni velikosti 128m2. V 

urejenih prostorih bo mogoče skozi razstave, s pomočjo didaktičnih pripomočkov, delavnic 

ter podobnih dogodkov spoznavati bogastvo Nature 2000 in zaščitenih območij. 

Spoznavanje naravovarstvenih vsebin bo mogoče v neposredni povezavi z varovanjem in 

oživljanjem kulturne dediščine spomenika Grad Rihemberk, ki hkrati predstavlja pomembno 

zatočišče visoko ogroženih in zavarovanih živalskih vrst (netopirji, veliki pupek).  

Druga investicija je ureditev javne infrastrukture na vstopni točki Lijak z ureditvijo 

parkirišča in zazelenitvijo. Investicija bo izvedena z namenom razbremenitve še posebej 

občutljivih območij (območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to 

posebej urejena območja. 

Mestna občina Nova Gorica bo projekt Grevislin izvedla tudi na območju občine Renče - 

Vogrsko (izvedba investicije) ter Miren-Kostanjevica (priprava projektne dokumentacije). 

Mestna občina Nova Gorica bo s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla 

k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja 

narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000. Z vzpostavitvijo informacijsko-

interpretacijske točke na Gradu Rihemberk se bosta na zanimiv način prepletla 
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naravoslovna/naravovarstvena vsebina in neprecenljiva kulturna dediščina. Vsebina 

informacijsko-interpretacijske točke, namenjena širokim ciljnim skupinam obiskovalcev, bo 

prispevala tudi k razvoju trajnostnega turizma in spodbudila bolj trajnostno naravnanost tudi 

na drugih področjih gospodarstva, kmetijstva in pri drugih dejavnostih obravnavanega 

območja.  

V letu 2021 so sredstva predvidena za dokončanje  izvedbe del. 

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, 

-           Poživimo mesti - pohod po poteh 1. svetovne vojne, 

- Soška regata,  

- Goriški tek in hoja za upanje,  

- Mali Goriški maraton,  

- Mini olimpijada, 

- Tek treh vrhov 

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda. 

10214 Projekt SEEME IN 40.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta bomo v okviru 4 delovnih sklopov izvajali naslednje aktivnosti: 

Analiza konteksta, povečanje znanja o priseljencih in nanje vezanem podjetništvu (kartiranje 

obstoječih podjetij, analiza potreb po usposabljanju in sposobnost mreženja in integracije),  

Oblikovanje okolja, v katerem lahko podjetniki priseljenci uspevajo in rastejo,  

Pilotni projekt "Cloud Hub" za podporo tem podjetjem in  

Podpiranje sodelovanja med podjetji (b2b). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-19-0006 – Projekt SEEME IN 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prijavnica in finančni načrt projekta SEEME IN, kot sta bila odobrena. 

10219 Sanacija letnega bazena 369.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so ocenjena sredstva za sanacijo letnega bazena. V izdelavi je 

projektna dokumentacija PZI, na podlagi katere bomo lahko natančneje ocenili predvidene 

stroške izvedbe v letih 2020 in 2021. 

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. 

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta OŠ 1.833.414 € 

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 v pripravi IZP in 

PZI projektna dokumentacija, enako za zunanjo ureditev šolskega kareja. Izvedba del je 

predvidena v letih 2021 in 2022. 

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 744.457 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je pregled (oz. strokovna podloga), ki je potreben za umestitev objekta, kot tudi 

osnova z oceno za zagotovitev ustrezne urejenosti celotnega območja vile - Parka Rafut s 

pripadajočo infrastrukturo (dostopi, parkirišča, parkovni del, okoljska infrastruktura). 

Osnovni namen je možnost odprtja parka za obisk in vodene oglede. V prvi vrsti je 

predvidena celovita ureditev območja ter investicijsko vzdrževanje objekta vile oz. 

spremljevalnih objektov (za zagotovitev varnosti obiskovalcev), v nadaljevanju pa izvedba 

postopne prenove objekta, skladno s finančnimi zmožnostmi MONG. 

V decembru 2019 bo izvedena prijava/vloga za sofinanciranje operacije v okviru Prednostne 

naložbe 6.3; specifični cilj 1, sledi odobritev sofinanciranja projekta na ZMOS-u in MOP-u, 

ter izvedba del v l.2021-23. 

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 podlaga in DIIP pripravljen za namen pridobitve stavbne pravice. 
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10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke bodo namenjene za ureditev novih športnih površin. Za ta 

namen oblikovana delovno operativna skupina bo sprejela odločitev katere investicije se bo 

izvedlo. 

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 20.000 € 

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. V zadnjem času je zaznati 

vse večje potrebe po organizaciji brezplačnih prevozov za starejše, saj so le-ti velikokrat 

brez lastnega prevoza in ne želijo obremenjevati svojcev za vsakodnevna opravila kot so 

obisk zdravnika, bolnišnice, lekarne, trgovine, pokopališča ipd. Organizacija brezplačnih 

prevozov za starejše bi pomenila nadgradnjo obstoječih programov namenjenih starejšim. 

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

Ocena na podlagi predvidenih stroškov izvajanja in financiranja storitve. 

10236 Dostopnost za invalide - priprava projektne dokumentacije 

in izvedba 20.000 € 

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. 

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. 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 

DURS..) 45.000 € 

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 katero 

je bila v letu 2019 sklenjena nova triletna pogodba, ki bo veljala od 1.1.2020 do 31.12.2022 

in je ceno za opravljanje storitve povišala kar za dve tretjini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let in novih znanih podatkov. 



 

Stran 209 od 289 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 220.000 € 

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 za tekoče leto so bile upoštevane vse potrjene zakonske spremembe na področju 

plačne politike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 91.000 € 

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 

ter predvidena ocena stroškov za načrtovani zadolževanji v letih 2020 in 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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. 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne 

infrastrukture 12.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

11023 Stroški zadolževanja 2.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za vodenje kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo 

plačujejo enkrat letno ter ocena stroškov predvidenega zadolževanja v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 210 od 289 

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

Ocena glede na obstoječe pogodbene obveznosti. 

 

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 

Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda  404.600 €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za nakup prenosnega računalnika in tiskalnika za delo na terenu ter 

dodatna oprema v zvezi z obstoječo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0057 - Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprava 

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

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 357.600 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena stroškov ob upoštevanju zakonski obvez s področja plač 

13003 Posebni material in storitve 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup delovnih oblek za redarje ter za njihovo usposabljanje in 

izobraževanje ter za izobraževanje inšpektorjev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov goriv za osebne avtomobile, ki jih imajo v 

uporabi zaposleni v skupni medobčinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena podlagi  porabe v preteklih letih 



 

Stran 211 od 289 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in 

pristojbine za registracijo 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške zavarovanj in registracije ter morebitna popravila za 

avtomobile, ki jih uporabljajo zaposleni v skupni medobčinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena 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 

skupne medobčinske uprave (bloki za izdajo obvestila o storjenih prekrških). 

Največji del stroškov predstavljajo poštni stroški zaradi vročanja po ZUP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.500 € 

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izkustvena ocena podlagi  porabe v preteklih letih 

 

21 KS BANJŠICE  20.060 €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Banjšice 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena proračunska sredstva, ki so namenjena urejanju 

igrišča in večnamenskega prostora na Banjšicah z okolico ter druga manjša investicijsko 

vzdrževalna dela, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti 

Banjšice. 



 

Stran 212 od 289 

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. 

21102 Delovanje  KS Banjšice 10.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje ter druge operativne 

odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne 

skupnosti in stroški plačilnega prometa. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.060 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 



 

Stran 213 od 289 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.700 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 65.320 €  

22101 Delovanje KS Branik 15.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, energije, 

vode, komunalnih storitev in komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne 

odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne 

skupnosti in stroški plačilnega prometa. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 4.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo 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. Na proračunsko postavko so razporejena tudi lastna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 214 od 289 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 9.700 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 29.780 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

14.000 eur proračunskih sredstev se nameni za obnovo strehe kulturnega doma v Braniku. 

Na postavko je razporejenih tudi 15.780 eur lastnih sredstev, ki jih krajevna skupnost pridobi 

od najemnin za poslovne prostore, najemnin za stanovanja ter prihodkov od prodaje blaga 

in storitev, in se namenijo za redne stroške vzdrževanja ostalih nepremičnin, ki jih ima v 

lastni krajevna skupnost Branik. 

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. 



 

Stran 215 od 289 

23 KS ČEPOVAN 26.400 €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Čepovan 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena za sanacijo stopnišča 

zasilnih izhodov. Poleg tega se sredstva nameni tudi za investicijsko vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje v kulturnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0165 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Čepovan. 

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 13.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, računovodskih storitev, čistilnega materiala 

in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, tekoče vzdrževanje ter 

druge operativne odhodke, kjer so zajeti stroški plačilnega prometa. Med računovodske 

storitve so všteta vsa plačila tajnico, ki opravlja tajniška dela za krajevno skupnost. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.060 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 216 od 289 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 1.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

objekti 4.500 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

24 KS DORNBERK 37.600 €  

24101 Delovanje KS Dornberk 17.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 217 od 289 

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 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika ter nekaterih tradicionalnih 

prireditev kot so  "Glasbeni večeri Tabor" in pohod po Gregorčičevi poti, ter nekaterih 

manjših prireditev, katerih organizator in soorganizator je krajevna skupnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in 

poslovilni objekti 11.600 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 218 od 289 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  16.943 €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 10.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke in stroški plačilnega 

prometa. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.100 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 Prvačino 263 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 219 od 289 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - 

pokopališča in poslovilni objekti 3.380 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

26 KS GRGAR 40.620 €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Grgar 11.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki je zagotovljenih 3.500 eur proračunskih sredstev  za zamenjavo in 

modernizacijo razsvetljave in ogrevanja v kulturnem domu Grgar. Razliko bo krajevna 

skupnost pokrila z lastnimi sredstvi, ki jih bo pridobila od najemnin za poslovne prostore. 

Lastna sredstva se namenijo tudi pokritje za rednih stroškov vzdrževanja nepremičnin, ki jih 

ima v lastni krajevna skupnost Grgar. 

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 13.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke in stroški plačilnega 

prometa. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 220 od 289 

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 2.950 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni 

objekti 7.800 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 221 od 289 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 22.209 €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate 1.100 € 

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 investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje 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 10.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.600 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 222 od 289 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - 

Bate 4.009 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.600 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 49.460 €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 30.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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 proračunsko postavko so prerazporejena tudi lastna 

sredstva KS. 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju  finančnega načrta KS. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 8.500 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za investicijska 

vzdrževalna dela  ter nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje 

stvarnega premoženja krajevne skupnosti. 

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. 
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28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 2.060 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 38.500 €  

29101 Delovanje KS Lokovec 12.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke in stroški plačilnega 

prometa. 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 proračunsko postavko so prerazporejena tudi lastna 

sredstva KS 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 
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odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Lokovec 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za nakup opreme in 

investicijsko vzdrževalna dela v domu KS v Gornjem Lokovcu. 

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 3.300 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 18.200 €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 11.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

Med izdatke za blago in storitve so poleg navedenih vključeni tudi odhodki za tekoče 



 

Stran 226 od 289 

vzdrževanje objektov, ter odhodki za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki je v 

pristojnosti krajevne skupnosti.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 1.900 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.200 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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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31 KS NOVA GORICA 84.800 €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Nova Gorica 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sanaciji vertikalne kanalizacije in prilagoditvi prostorov KS po meri 

invalidov. Za investicijo se zagotovi 13.000 eur iz proračuna. Razliko bo KS financirala iz 

lastnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Nova Gorica 

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 55.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Del sredstev je namenjen za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter 

drugih izdatkov zaposleni referentki v krajevni skupnosti. 

Preostali načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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 tudi lastna sredstva KS.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 14.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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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31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova 

Gorica 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena hortikulturni ureditvi in obnovi urbane opreme. Na postavko so 

prerazporejena lastna sredstva KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 44.400 €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja  KS Osek - Vitovlje 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena za nakup opreme in 

urejanje okolice kulturnega doma.  Poleg tega se sredstva nameni tudi za investicijska 

vzdrževalna dela  ter nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje v 

kulturnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0179 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS 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 14.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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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32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve kot so  "Praznik kostanja" ter 

nekaterih manjših prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 4.400 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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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33 KS OZELJAN 33.342 €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Ozeljan 4.950 € 

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 investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja 

krajevne skupnosti Ozeljan-Šmihel. 

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 18.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Med druge operativne 

odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški plačilnega prometa. 

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 proračunsko postavko so prerazporejena tudi lastna 

sredstva KS. 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.060 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 231 od 289 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 1.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 6.000 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 62.900 €  

34101 Delovanje  KS Prvačina 24.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekte ter druge operativne 

odhodke. 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 proračunsko postavko so razporejena tudi lastna 

sredstva KS. 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 232 od 289 

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. 

34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 4.040 € 

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. Na 

proračunsko postavko so razporejena tudi lastna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 6.800 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 233 od 289 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja KS Prvačina 17.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za pridobivanje projektne 

dokumentacije PIZ za obnovo celotnega objekta "Sokolski dom" (sanacija temeljev in 

kletnih prostorov, obnova pritličja Sokolskega doma, prizidek, oder in instalacije ter ureditev 

oderske razsvetljave in ozvočenja). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja - KS Prvačina 

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 21.900 €  

35101 Delovanje KS Ravnica 16.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekte ter druge operativne 

odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne 

skupnosti in stroški plačilnega prometa. 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 proračunsko postavko so 

razporejena tudi lastna sredstva KS. 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 234 od 289 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, tradicionalne prireditve "Praznik 

treh vojn" ter nekaterih manjših prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.800 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

36 KS ROŽNA DOLINA  34.990 €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 13.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekte ter druge operativne 

odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne 

skupnosti in stroški plačilnega prometa. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 



 

Stran 235 od 289 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika "Praznik frtalje" ter nekaterih 

manjših prireditev, katerih organizator ali soorganizator je krajevna skupnost. Na 

proračunsko postavko so razporejena tudi lastna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena obnovo sanitarij in 

večnamenskega prostora na igrišču v Rožni Dolini. 

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. 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi in nabavi novih igral ter vzdrževanju igrišča v Rožni Dolini. 

Na postavko so prerazporejena lastna sredstva KS. 



 

Stran 236 od 289 

37 KS SOLKAN 116.600 €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Solkan 37.973 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanje območja karavle in kotalkališča ter za druga investicijska in 

vzdrževalna dela  in nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje 

stvarnega premoženja krajevne skupnosti Solkan. Za investicijo se nameni 21.000 eur 

proračunskih sredstev, razliko si bo zagotovila krajevna skupnost z lastnimi prihodki, ki jih 

pridobi iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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 36.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, računovodskih storitev, čistilnega materiala 

in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, tekoče vzdrževanje ter 

druge operativne odhodke, kjer so zajeti stroški plačilnega prometa. Med računovodske 

storitve so všteta vsa plačila tajnico, ki opravlja tajniška dela za krajevno skupnost. Med 

druge operativne odhodke so všteta plačila za sejnine članom krajevne skupnosti in stroški 

plačilnega prometa. 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 tudi lastna 

sredstva KS.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 13.300 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

Stran 237 od 289 

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 16.000 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo 

(sanacija zidu med zgornjim in spodnjim pokopališčem ter pridobitev uporabnega dovoljenja 

za poslovilno dvorano). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdaji 4 številk solkanskega časopisa. Na postavko so prerazporejena 

lastna sredstva KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športne cone. Na postavko so prerazporejena 

lastna sredstva KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 67.685 €  

38101 Delovanje KS Šempas 21.507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 
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Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. 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 tudi lastna sredstva KS. 

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 2.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 7.500 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih 

sredstev. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Šempas 32.800 € 

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 investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja 

krajevne skupnosti Šempas. 

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 48.600 €  

39101 Delovanje KS Trnovo 13.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti, kamor 

spadajo predsednik in člani sveta krajevne skupnosti. 

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve in zajemajo stroške 

pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in 

komunikacije, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. 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.  

Skupna vrednost predvidenih izdatkov temelji na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika ter raznih manjših 

prireditev, katerih organizator je krajevna skupnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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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39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter 

zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Prioritetno so sredstva namenjena za krpanje 

udarnih jam tako na makadamskih, kot tudi na asfaltiranih voziščih nekategoriziranih 

krajevnih poti po KS. Sredstva so namenjena tudi za gramoziranje, grediranje in urejanje 

odvodnje. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje 

grmičevja in dreves. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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 4.000 € 

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 (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na 

področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih 

objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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. 

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Trnovo 22.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nameni za obnovo garderobe in sanitarij ter dokončanje fasade na severni strani 

kulturnega doma Trnovo. Del investicije bo krajevna skupnost krila tudi iz lastnih sredstev. 

Na postavko je razporejenih 14.000 eur proračunskih ter 8.600 eur lastnih sredstev, ki jih 

krajevna skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore ter drugih prihodkov od 

ustanovitve stavbne pravice. 

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. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB - 1 . 4 2 1 . 7 1 6  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  1.421.716 €  

09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni 

sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 121.716 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi  Javnega sklada malega gospodarstva Goriške občine 

ustanoviteljice letno vplačujejo deleže za povečanje namenskega premoženja sklada v 

skladu s Poslovnim in finančnim načrtom za posamezno proračunsko leto. Predlagani znesek 

na ravni preteklega leta je rezultat dogovora z občinami ustanoviteljicami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izračun deleža Mestne občine Nova Gorica, glede na dogovorjeni skupni znesek za 

povečanje namenskega premoženja Sklada. 

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 1.300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predvidenemu začetku gradnje večstanovanjskega objekta v Grgarju 

ter začetku gradnje oskrbovanih stanovanj ob Kornu. 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 . 8 1 1 . 1 4 0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  1.811.140 €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov 1.811.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila se nanašajo na v preteklosti najete dolgoročne kredite, kot izhaja iz 

sklenjenih kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov ter ocena stroškov za 

predvideni zadolževanji v letih 2020 in 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Amortizacijski načrti skladno s podpisanimi kreditnimi pogodbami in odplačila za 

predvideno novo zadolževanje. 
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Stran 243 od 289 

III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

OB084-13-0002 Priprava projektov 1 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen proračunske postavke je pravočasna zagotovitev projektne in investicijske 

dokumentacije ter strokovnih podlag za pravočasno pripravo projektov  in zagotovitev 

možnosti za pridobitev EU sredstev in sredstev iz nacionalnih javnih razpisov. Sredstva 

proracunske postavke Priprava projektov so namenjena za konkretizacijo projektnih idej v 

smeri priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog,  projektno-tehnicne 

dokumentacije predvsem idejnih zasnov (IZP ter investicijske dokumentacije (podlaga za 

umestitev investicijskih projektov v NRP) z namenom pravocasne priprave projektov za 

izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov.V okviru  

proracunske postavke predvidena priprava dokumentacije za projekte in investicije za katere 

mestna obcina nacrtuje pridobitev sofinanciranja iz drugih (EU in državnih virov), predvsem 

dokumentacije vezane na možnost korišcenja sredstev iz Operativnega programa izvajanja 

evropske kohezijske politike 2014-2020, ki opredeljuje kohezijska sredstva aktualne 

financne perspektive ter za pripravo projektov in zahtevnejših prijav za pridobitev virov 

financiranja s strani EU programov. Iz izkušenje preteklih let je ocenjeni znesek potrebnih 

sredstev. 

Stanje projekta 

Skozi postavko se financira dokumentacija za investicije in projekte s katerimi  MONG 

načrtuje  v naslednjih letih kandidirati za pridobitev sredstev na državnih in razpisih EU. 

OB084-13-0003 Nakup računalnikov  2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Stabilno delovanje računalniške strojne opreme in povezav s karakteristikami in 

kapacitetami, ki ustrezajo  in zadostujejo zahtevam sodobnih programskih rešitev. 

Stanje projekta 

Delovne postaje, skupno število niha okrog 90, obnavljamo na 5 do 6 let odvisno od potreb 

posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je namenjena obnovi strežnikov in 

komunikacijske opreme. Zamenjujemo in nadgrajujemo jih na 4 leta oz. po potrebi. 

Zamenjavo posameznih strežnikov in ostalih centralnih naprav načrtujemo tako, da ni 

prevelikih skokov v potrebnih proračunskih sredstvih v posameznem letu. 

OB084-13-0004 Nakup programske 

opreme 2 6 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela 

občinske uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in 

komuniciranja tako znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi 

sodelavci in partnerji. 
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Stanje projekta 

Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih 

rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske 

uprave v naslednjih smereh : 1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih 

aplikativnih rešitev kar zmanjšuje podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost 

in natančnost. 2. Posodabljanje poslovanja s postopnim prehodom v izključno elektronsko 

obliko poslovanja. 

OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti 

občine  4 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti mestne občine 

Stanje projekta 

Skozi postavko se vsakoletno namenja sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje 

objektov v lasti občine. Skozi postavko se financira sredstva  tudi v objekte, ki jih občina ne 

potrebuje za svoje delovanje in jih zato daje v najem. 

OB084-13-0007 Nakup pohištva in druge 

opreme 4 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Nabava potrebnega pohištva za nemoteno delovanje uprave 

Stanje projekta 

Sredstva se letno namenja sredstva za pisarniško pohištvo, za katero se skozi leto izkaže 

potreba. 

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje 

objektov in opreme CZ 2 9 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo vsako leto za vzdrževanje zaklonišč, skladišč in prostorov CZ. 

Sredstva se namenja tudi za nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in 

materialno tehničnih sredstev.  

 

V letu 2020 se bo poravnalo sredstva za nabava terenskega vozila za potrebe enote CZ 

MONG - HRI. 

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje 

objektov in opreme 1 1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zagotavljanje sredstev za plačilo obrokov  za gasilski vozili za PGD Nova Gorica in PGD 

Dornberk. 
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Stanje projekta 

Sredstva se namenja na podlagi dveh obstoječih pogodb. 

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega 

sklada 1 6 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namenska sredstva požarnega sklada, ki jih dodeli Vlada RS, Odbor za razpolaganje s 

sredstvi požarnega sklada razdeli med PGD Nova Gorica, Dornberk in Čepovan ter Gasilski 

enoti Nova Gorica po ključu. 

Stanje projekta 

Namenska sredstva se sproti dodeljujejo trem PGD in GENG na podlagi prejetih nakazil s 

strani države. 

OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, 

posp. in razvoj kmetij  1 3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena dodeljevanju državnih pomoči za investicije v opremo in objekte, za 

promocijo in tehnično podporo kmetijski dejavnosti in to za osnovno kmetijsko pridelavo in 

predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. V kolikor bodo z novo finančno perspektivo 

predpisani drugačni ukrepi, bomo pravno podlago za dodeljevanje pomoči prilagodili novim 

pravilom. 

Stanje projekta 

Sredstva se porabijo na vsakoletnih javnih razpisih upravičencem, ki ustrezajo razpisnim 

pogojem in prijavljajo investicije v skladu z razpisnimi pogoji. 

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije 

nedokončanih komasacij  1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izračunu BDV za že izvedene komasacije v skladu s pogoji razpisa 

za sofinanciranje izvedbe komasacij in za uvedbo postopka ter samo izvedbo agromelioracij 

in komasacij na nedokončanih komasacijskih kompleksih Logi, Mandrija, Komuni in 

Kamnovec. Stroški izvedbe bodo znani po prejetih ponudbah na javnem razpisu. 

Stanje projekta 

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja soglasij za uvedbo postopka komasacij. V kolikor 

bomo po uvedbi postopka uspešni na javnem razpisu, bodo sredstva porabljena za izvedbo 

komasacij. 

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba 

s toplotno energijo 1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

V srednjeročnem obdobju so glavni poudarki na celoviti obnovi 10-ih toplotnih postaj 

(Cankarjeva ulica 78, 80 in 84, Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39, 41, 49 in 51), kjer 
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je skupna ocenjena vrednost investicije 850.000,00 €. Poleg obnove dotrajanih toplotnih 

postaj starih cca. 40 let je namen projekta tudi lokalizira priprava tople sanitarne vode s čimer 

bo moč ukiniti obratovanje daljinskega ogrevanja v poletni sezoni, kar bo občutno zmanjšalo 

izgube na sistemu (v poletnih mesecih so izgube na sistemu okrog 50 %) 

V sklopu urejanja Cankarjevega naselja so predvidena tudi dela na sistemu daljinskega 

ogrevanja, obseg in dinamika del še ni znana, v primeru celovite sanacije pa je vrednost 

projekta obnove sistema daljinskega ogrevanja ocenjena na dobra dva milijona eurov. 

V primeru pristopa k projektu Prenove magistrale v Novi Gorici, je predvidena obnova 

vročevodnega sistema po Kidričevi ulici s podaljšanjem na jug Kidričeve, z namenom 

priklopa novih uporabnikov. 

Obenem je potrebno zagotoviti sredstva za manjše obnovitvene investicije na sistemu 

daljinskega ogrevanja (vročevodno in toplovodno omrežje, toplotne postaje, kotlovnice). 

Stanje projekta 

Iz postavke se financira dograditve in obnove vročevodnega sistema, optimizacija 

vročevodnega razvoda, zamenjave in vgradnje toplotnih izmenjevalcev. Višina sredstev 

izhaja iz srednjeročnega plana javnega podjetja, ki temelji na celovitem pregledu sistema. 

OB084-13-0018 Nujne in nepredvidene 

sanacije 1 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in 

interventne večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti  osnovno prometno varnost,  oz. 

odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost. 

Stanje projekta 

Stalno se spremlja nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na 

cestni infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev 

osnovne prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v  skladu z prioritetami 

in razpoložljivimi sredstvi. Pripravlja se dokumentacija za sanacijo dotrajanih cestnih 

objektov... 

OB084-13-0019 Večja vzdrževalna dela na 

mestnih ulicah 1 1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in ostalih prometnih površin. Odstraniti nevarnosti, ki 

ogrožajo prometno varnost ter postopno obnoviti dotrajane pohodne in povozne površine 

vključno z urejanjem odvodnje teh površin. 

Stanje projekta 

V pripravi je dokumentacija za javno naročilo za izvedbo obnove tistih  dotrajanih in 

poškodovanih prometnih površin, ki presegajo obseg del po letnem programu izvajanja 

koncesije.Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje. 

Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana  infrastruktura, ki vleče za seboj 

usklajevanja z upravljavci  o začasnih rešitvah in celovitih rešitvah. Zaradi navedenega so 

pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne prometne površine ostanejo pod 

interventnimi označbami.do celovite rešitve. 
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OB084-13-0022 Avtobusna postajališča  1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zagotavljanje varnosti in višjega nivoja storitev uporabnikom javnega potniškega prometa. 

Stanje projekta 

V planskem obdobju je predvsem predvidena ureditev postajališč namenjenih mestnemu 

potniškemu prometu na območju mesta in primestnih naselij. 

OB084-13-0025 Cesta Dornberk - 

Oševljek  2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Ureditev cestne infrastrukture, urejanje odvodnjavanja zalednih vod in s tem posledično 

zmanjševanje plazovitosti, skrb za prometno varnost. 

Stanje projekta 

V letu 2013 je bil izdelan in recenziran projekt za izvedbo PZI »Ureditev lokalne ceste LC 

284321 Dornberk - Renče št. 71/12 (corus inženirji d.o.o., april  2013). Trasa ceste dolžine 

cca 3200 m poteka od križišča z regionalno cesto R1-204/1012 Šempeter – Dornberk v 

Dornberku do meje z občino Renče  - Vogrsko. Projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo 

vozišča vključuje ureditev odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. 

Projektantska ocena celotne investicije (leto 2013) znaša 1.833.030 28 EUR, zato je  rešitev 

predvidevala fazno izvedbo investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (smer Dornberk – 

Renče). Za vsak odsek posebej potekajo dogovarjanja s tangiranimi lastniki, zato se, 

posledično,  tudi za vsak odsek dopolnjuje PZI dokumentacija. 

Odseka 2 in 7  sta bila  urejena po izgradnji vodovoda. V okviru investicije so bili do sedaj 

že urejeni odseki št. 8,3 in 6. 

Preostali odseki se bodo izvajali v skladu s finančnimi sredstvi in sicer najprej odseka 5 in 

4, za katera, je bila v letu 2019 že izdelana novelacija projekta PZI, kot zadnji pa odsek št.1 

( odsek od državne ceste v Dornberku do doma starostnikov na Gradišču). Odsek št. 1 je v 

NRP uvrščen kot zadnji, ker je finančno in tehnično najzahtevnejši (poplavno območje, 

preveritev možnosti izgradnje pločnika, dolžina). 

Po projektu "dopolnitev PZI za odseka št. 5 in 4" (PZI januar 2019) znaša projektantska 

ocena (gradbena dela): 

- odsek št.5 dolžine cca 250 m                           244.429,12 EUR brez DDV in vključuje 

ureditev ceste vključno z odvodnjavanjem, ureditev opornih in podpornih konstrukcij, 

sanacija manjšega plazu ob cesti neposredno pod stanovanjskimi objekti ter varovanje brežin 

z  mrežami.   

- odsek št. 4 dolžine cca 370 m                          487.532,27 EUR brez DDV (na odseku št. 4 

je bila pred kratkim zaključena sanacija plazu). 

Za odsek št. 1 dolžine cca 750 m obstaja groba ocena po projektu PZI iz leta 2013, ko je 

znašal cca 25 % več kot odsek št. 4, kar bi pomenilo vrednost cca 600.000,00 EUR (brez 

pločnika in javne razsvetljave). 

V NRP MONG za obdobje od 2021 do 2024 je v letih 2020-2022 predvidena priprava 

odsekov št 4. in 5 za izvedbo (pridobivanje zemljišč) ter pridobivanje projektne 

dokumentacije za odsek št. 1. Izgradnja odsekov št. 4 in 5 je vključena v leto 2023, izgradnja 

odseka št. 1  v leto 2024. 
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OB084-13-0026 Rekonstrukcije in 

sanacije 2 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so 

rekonstrukcije in sanacije cestnih objektov in cestnih elementov nujni ( Sanacije oz.  

rekonstrukcije  dotrajanih  prepustov, mostov, vozišč, pločnikov, elementov odvodnje, 

bankin vključno s  širitvijo  cest in dograjevanjem prometne signalizacije, varnostnih ograj 

ipd...) 

Stanje projekta 

Za doseganje osnovne prometne varnosti in za preprečitev nadaljnjega propadanja občinskih 

javnih cest bodo v okviru razpoložljivih sredstev sanirani krajši odseki lokalnih cest in javnih 

poti z asfaltno prevleko in doasfaltacijo. 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. Prav tako bodo izvedne asfaltacije krajših odsekov makadamskih vozišč, predvsem 

na strmih delih, kjer je odvodnja in vzdrževanje problematično. 

V letu 2020 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz večja vzdrževalna dela:  

 rekonstrukcija kategorizirane občinske  makadamske ceste nad novim naseljem "Podžaga 

na Trnovem z ureditvijo priključka na Državno cesto.,  

sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko JP Vrata- Lokovec (Ječmence) in  

sanacija dotrajanega  vozišča z asfaltno prevleko  na krajšem odseku LC  Breg - Krvavec na 

Banjšicah.  

zaključitev širitve oz. korekcij ovinkov LC Grgarske Ravne - Bate iz leta 2019 z ureditvijo 

krivin, odvodnjo in asfaltacijo.  

 sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste med LC pri gradu in naseljem Podrob 

 Prične se ureditev pločnika ob kategorizirani cesti JP  št. 787181 v Prvačini in se zaključi v 

letu 2021. 

V letu 2021 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz večja vzdrževalna dela:  

v Grgarju izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice  - Grgar proti "pekarni ANA 

".  

 zaključi se 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 Bate- Banjšice  in  

sanacija dotrajanega  vozišča z asfaltno prevleko  na krajšem odseku LC  v Marcinjah na 

Banšicah.  

 sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob 

v  Grgarju se izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice - Grgar proti "pekarni 

ANA ".  

Za leta 2022 in 2023 zaradi velikega obsega potreb po sanacijah posamezne sanacije še niso 

dokončno opredeljene. 
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V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija 

za izvedbo teh in bodočih nalog. Poleg tega bodo  naročene  tudi parcelacije po sporazumnih 

z lastniki (minimalni posegi v zasebna zemljišča). 

OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih 

del na gozdnih cestah 4 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva se porabijo v skladu s predpisi o javnem naročanju za vzdrževanje gozdnih 

prometnic, ki se poškodujejo zaradi vremenskih razmer ali zaradi odvoza lesa iz gozdov. 

Stanje projekta 

Sredstva se porabijo po Letnih programih vzdrževanja gozdnih prometnic Zavoda za 

gozdove RS, njihova višina pa je določena z deležem pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. 

OB084-13-0045 Pločnik Dornberk - Draga 5 . 0 0 0  

€  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti 

pešcev. Cilj projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bila zaključena 1. faza izgradnje pločnika in ureditev javne razsvetljave ob 

regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Dornberk in Draga in sicer 

od križišča z lokalno cesto za Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk. Prvotni 

projekt iz leta 2008 sicer obravnava še nadaljevanje pločnikov od odcepa za železniško 

postajo do odcepa za Zalošče. Izvedba tega odseka je pogojena z rešitvijo premostitve preko 

železniške proge, za katero je zadolžena Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo 

(DRSI). Po podatkih DRSI je dokumentacija izdelana in recenzirana. DRSI je v postopku 

urejanja zemljišč. 

Planirana sredstva v letih 2020-2022 pokrivajo pripravo dokumentacije za manjkajoči del 

dokumentacije med že zgrajenim pločnikom in mostom čez železniško progo, ureditev 

zemljiškega stanja in pripravo investicije. 

Izvedba je časovno pogojena z uvrstitvijo investicije v finančni plan DRSI. Izvedba 

investicije je vključena v leto 2023. 

OB084-13-0055 Manjši posegi v cestno 

infrastrukturo KS 5 8 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot 

nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno 

infrastrukturo.  Npr.: sanacija in gradnja manjših  prepustov in ostalih elementov odvodnje, 

sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd...  

Cilj bo zagotovljen samo z bistveno večjimi sredstvi v obnovo cestne infrastrukure tako,  da 

bomo lahko z manjšimi navedenimi posegi hitro in učinkovito odpravili poškodbe na cestni 

infrastrukturi in s tem tudi preprečili intenzivno propadanje cest. S tem pa bomo tudi 

zagotovili uporabnikom primeren standard vzdrževanja cest. 
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OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge 

opreme-Medobčinska upr  1 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Omenjena sredstva bomo potrebovali za zamenjavo zastarelih računalnikov in nakup 

tabličnih računalnikov za terensko delo redarjev. 

OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadki 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Za nemoteno delovanje zbirnega centra, reciklažne ploščadi in ostalih delov odlagališča v 

Stari Gori so vsako leto potrebna različna investicijska vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Na podlagi plana vzdrževalnih del, ki ga pripravi koncesionar in potrdi upravljavec - MONG, 

se letno izvaja vzdrževalna dela na CERO. 

OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - 

ravnanje z odpadno vodo 1 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in 

obnovo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, 

PZI, geodetski posnetki, elaborati presoj vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju 

Mestne občine Nova Gorica. 

Stanje projekta 

Iz postavke se financira izdelava dokumentacije, ki je potrebna pri izgradnji fekalne 

kanalizacije in pripadajočih čistilnih naprav skladno s sprejetim občinskim Operativnim 

programom odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica. 

OB084-13-0067 Kanalizacija Branik 1 6 3 . 7 0 0  €  

Namen in cilj 

V skladu z operativnim programom je potrebno širše območje Branika priključiti na 

izgrajeno čistilno napravo Branik, zato je potrebno zgraditi celotno predvideno 

kanalizacijsko omrežje. 

Stanje projekta 

Nadaljevati je potrebno s postopno dograditvijo kanalizacijskega sistema naselja Branik 

(Korp 2020) ter postopoma pričeti z izgradnjo kanalizacije bližnjih naselij (Preserje, Vrh). 
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OB084-13-0068 Kanalizacija v Novi 

Gorici 6 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v mestu 

Nova Gorica. Osnovni cilj projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih 

vod obravnavanega območja. 

Stanje projekta 

Zaradi dotrajanosti in priključevanja še ne priključenih objektov je prisotna potreba po 

stalnih vlaganjih v kanalizacijski sistem mesta. V sklopu projekta je tako npr. predvideno 

nadaljevanje rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja na območju Grčne, rekonstrukcija 

kanalizacije na  Gregorčičevi ulici, Ulici Tolminskih puntarjev ter v Cankarjevem naselju. 

Kot predvidene novogradnje pa je potrebno navesti dograditev fekalne kanalizacije na 

območju Rafuta. Glede na omejenost finančnih sredstev vseh naštetih investicij ne bo moč 

izvesti v planskem obdobju, prioritete bodo določene ob sodelovanju z upravljavcem 

kanalizacijskega sistema javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna 

Dolina 1 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za manjše obnove in dograditve kanalizacijskega sistema v Rožni 

Dolini. 

Stanje projekta 

 

OB084-13-0072 Varovanje porečja reke 

Vipave 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

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. 

Stanje projekta 

V fazi preverjanja možnosti pridobitve služnosti ter usklajevanja projektne rešitve s 

posameznimi lastniki zemljišč. 
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OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina  2 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zaključek investicije v dograditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja za stanovanjske 

objekte od hš 1 do hš 10, hš 56 do hš 63 in  hš 49A do 49b ter sanacija obstoječega 

kanalizacijskega omrežja, ki poteka vzporedno z železniško progo. 

Stanje projekta 

Zgrajena sekundarna kanalizacija za stanovanjske objekte hš 11A do hš 14. 

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadno vodo 8 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovam in rekonstrukcijam kanalizacijskega omrežja. Osnovni cilj 

je zagotoviti učinkovito odvajanje odpadnih vod. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena manjšim obnovam in rekonstrukcijam ter dograditvam 

kanalizacijskega omrežja glede na tekoče potrebe. 

OB084-13-0083 Izdelava projektne 

dokumentacije - oskrba z vodo 3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in 

obnovo vodovodnega omrežja (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, 

ureditev služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju Mestne občine 

Nova Gorica. 

Stanje projekta 

Iz postavke se financira izdelava dokumentacije, ki je potrebna pri izgradnji in obnovi 

vodovodnih sistemov. Pri izbiri primernih projektov za pripravo dokumentacije in kasneje 

tudi izvedbo same investicije se upošteva Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo 

oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo javno 

podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d in je bil predložen mestnemu svetu ter 

oskrbovalna območja, ki so priloga veljavnega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo. 

OB084-13-0086 Vodovod Branik 3 5 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove vodovoda na območju naselja Preserje in 

Branik.  

Vodovod Preserje 18D -14G;  300m 

Vodovod Preserje 8 - 5B;  300m 

Stanje projekta 

Izvedena obnova vodovoda Preserje od hš 14A do 14B in od hš 16 do 18c. 
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OB084-13-0090 Vodovod v Novi Gorici 6 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem 

zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Osnovni cilj projekta je 

zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na 

območju mesta Nova Gorica. 

Stanje projekta 

Obnovljen je vodovod na Gortanovi ulici, delno na Streliški ulici in pri Kidričevi 33. 

Predvidena je obnova sekundarnega vodovoda v delu Cankarjevega naselja, na Ledinah, 

nadaljevanje obnove na Grčni in Pod Grčno, na ulici Marija Kogoja, na Pristavi,  na 

Kosovelovi in Prešernovi ulici. 

Odseki vodovoda predvideni za obnovo: 

- Vodovod Cankarjevo naselje 

- Vodovod Pristava - Sončna ulica od hiš. št. 11 do 23 dolžine 145m; 24.000 

- Vodovod Grčna 24-34 v dolžini 145 m; 27.000 

- Vodovod Grčna  17-53 v dolžini 210 m; 38.000 

- Vodovod Ledine 2-66 v dolžini 215 m; 37.000 

- Vodovod Kosovelova 9 - Prešernova 17 v dolžini 95 m;  17.000 

- Vodovod Pinka Tomažiča 23-27 v dolžini 115 m; 18.000 

OB084-13-0091 Vodovod Rožna Dolina  1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje vodnih izgub. 

Stanje projekta 

Postopna obnova dotrajanega vodovodnega omrežja, v prvi vrsti vodovoda med Rožno 

Dolino in Staro Goro. 

OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje 

infrastrukture - oskrba z vodo 1 5 8 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena manjšim obnovam dotrajanega vodovodnega omrežja na območju 

celotne občine. Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno 

omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena manjšim obnovam ter tudi dograditvam vodovodnega sistema občine 

glede na tekoče potrebe. 
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OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB 

planota 4 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je dograditev oz. opremljanje obstoječih vodovodnih sistemov na 

Trnovsko Banjški planoti. Z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na 

manjših vodovodnih zajetjih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. 

Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska vlaganja, se bo izvajala, v kolikor 

bo zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. Cilj je zagotoviti kvalitetno 

vodooskrbo za čim večje število prebivalcev planote. 

Stanje projekta 

Nadaljevati je potrebno s sanacijo vodovodnega sistema naselja Grgarske Ravne in pričeti z 

obnovo vodovoda naselij Lohke, Bate in Dragovice. 

OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke 

infrastrukture V Stari Gori 1 2 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z 

zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros 

pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških 

objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega 

kompleksa. 

Stanje projekta 

Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno 

ureja v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

V  letu 2020 bo v okviru razpoložljivih sredstev  naročena dokumentacija za širitev 

klasičnega pokopališča nad obstoječo zadnjo poljino. Novelirana bo projektna 

dokumentacija za avtobusno postajališče in obračališče ob lokalni cesti pri pokopališču. 

Sledila bo priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti in idejna zasnova 

ureditve parkirišča. 

V letu 2021 bo naročena  dokumentacija za nadaljnje urejanje  nujne širitve pokopališča v 

Stari Gori kot nadgradnja izdelani dokumentaciji. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za 

širitev klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom (VIII. nivo poljin).   

      Predvidoma bo v letu 2021 večji del te investicije zaključen. 

V letu 2022 bo novelirana projektna dokumentacija za avtobusno postajališče in obračališče 

ob lokalni cesti pri pokopališču. Sledila bo priprava dokumentacije za ureditev krožne 

pokopališke poti in idejna zasnova ureditve parkirišča.  

Ureditev parkirišča za občasno parkiranje z avtobusnim postajališčem in obračališčem  ob 

lokalni cesti  pri pokopališču v Stari Gori je predvidena v letu 2023 

Ureditev krožne ceste in zgornjega parkirišča pa je predvidena v letu 2023. 
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OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-

pokop. in poslovilni objekti  5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti in 

zagotovitev ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh 

pokopališčih na območju MONG.. 

Stanje projekta 

V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo poslovilnega objekta v Braniku.  

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena  projektna dokumentacija za širitev 

pokopališča v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah ter za  ureditev žarnega pokopališča na 

razširjenem delu pokopališča v Ravnici.  

Naročena bo projektna dokumentacija kot nadgradnja dokumentacije pripravljene v letu 

2020 za  širitev pokopališč v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah ter za  ureditev žarnega 

pokopališča na razširjenem delu pokopališča v Ravnici.  

Predvidoma bo v letu 2021 pridobljeno potrebno upravno dovoljenje za širitev pokopališča 

z ureditvijo žarnih grobov v Prvačini in za ureditev žarnega zidu na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici.  

Na obeh objektih se prične tudi gradnja. Manjši objekt v Ravnici se zaključi v letu 2021, 

širitev v Prvačini pa se zaključi v letu 2022.   

V okviru razpoložljivih sredstev  bo naročena tudi druga osnovna dokumentacija za 

nadaljnje investicije na tem področju. 

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb  1 2 8 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Nakupi zemljišč za potrebe mestne občine 

Stanje projekta 

Skozi projekt se financira nakup in urejanje zemljišč za potrebe pridobivanja zemljišč pod 

cestami, ki so v javni rabi, ureditev ZK stanja na območjih izvedenih investicij, izgradnje in 

delovanja javne infrastrukture na območju občine in pridobitev zemljišč potrebnih za 

izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov. 

OB084-13-0103 Investicija v Zdravstveni 

Dom Nova Gorica 3 . 7 6 9 . 1 2 2  €  

Namen in cilj 

2020 -naročilo PZI dokumentacije in prijava gradbišča 

I. gradbena faza predstavlja začetek fizične gradnje objekta, potem, ko smo pridobili vso 

potrebno dokumentacijo, na podlagi katere lahko začnemo z gradnjo. V prvo gradbeno fazo 

so zajeta gradbena dela: priprava terena, priprava gradbišča, zakoličbe, izkop gradbene jame, 

postavitve temeljev in temeljne plošče. 

2021 

nadaljevanje z gradnjo objekta, potem, ko smo opravili vsa potrebna pripravljalna dela in s 

postavitvijo temeljev zaključili: tesarska dela - priprava opažev betosnka in AB dela - 
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postavitev kletnih etaž, ki obsegajo gradnji podzemne garažne hiše in drugih tehničnih 

prostorov; izvedba betonskih konstrukcijskih elementov vseh etaž, 

nadaljevanje z gradnjo objekta, potem, ko smo zaključili z izvedno betonskih del in odstranili 

vse opaže: fasaderska dela; krovska in kleparska dela; zunanja ureditev; suhomontažna in 

knaufarska dela, izvedba elekto in stronjih inštalacij, zidarska dela; ključavničarska dela; 

slikopleskarska dela; keramičarska in kamnoseška dela  

2022 

nadaljevanje z opremljanjem notranjosti objekta, potem, ko smo zaključili z gradbenimi deli: 

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup 

opreme -  Kulturni dom 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Kulturni dom Nova Gorica načrtuje v letu 2021 nabavo naslednje opreme oz. izvedbo 

investicijskega vzdrževanja: 

- zamenjava akustične školjke v veliki dvorani in montaža panelov za izboljšavo akustike, 

- lučna miza, 

- inteligenčne luči, 

- drugo. 

Stanje projekta 

Potrebe po investicijskem vzdrževanju objekta se povečujejo, saj je stavba in oprema 

dotrajana. Zagotavlja se sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 

OB084-13-0109 Kulturni center 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Cilj projekta predvideva proučitev možnosti vzpostavitve novega čezmejnega kulturnega 

centra kot osrednjega infrastrukturnega projekta na področju kulture v Mestni občini Nova 

Gorica s posebno pozornostjo do zagotovitve namenskih prostorov za galerijsko, koncertno 

in in filmsko dejavnost. Predvidene aktivnosti so: 

- izbor lokacije s preverbo prostorsko zakonodajnih in tehničnih parametrov, 

- ocena primernosti lokacije (vrednost in časovnica), 

- pridobitev sofinancerjev investicije. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. Določene preverbe možnosti izvedbe projekta so bile v preteklih 

letih že izdelane. Slednje se bo proučilo in pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za 

realizacijo projekta. 

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov  7 8 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti mestne 

občine in v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Z urejenimi športnimi objekti 
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se zagotavljajo pogoji za izvajanje programov številnih športnih društev in organizacij, ki so 

namenjeni vsem starostnim skupinam občanov. 

Javni zavod za šport Nova Gorica letno najavlja potrebe po najnujnejšem investicijskem 

vzdrževanju športnih objektov. 

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje raznih športnih objektov in sicer: 

- osnovna sredstva za tekoče obratovanje (stroji, orodja),  

- sanacija ploščadi na kotalkališču,  

- oprema za nakup opreme za letni bazen (osenčenje prostorov, nakup igral),  

- nakup opreme za izvajanje programov na letnem bazenu. 

Stanje projekta 

Na podlagi sporočenih potreb Javnega zavoda za šport Nova Gorica se bo v letu 2021 

zagotavljalo sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki jih ima 

javni zavod v upravljanju. 

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje 

otroških igrišč  3 2 . 6 0 0  €  

Namen in cilj 

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.  

Aktivnosti v letu 2021 bodo določene v sodelovanju s posebno delovno skupino za to 

področje. Del sredstev je namenjen plačilu najemnih pogodb za pristajališče padalcev na 

Lijaku in za smučišče Lokve. 

Stanje projekta 

Območje mestne občine je veliko in posledično so želje in potrebe po urejenih otroških in 

športnih površinah precejšnje. Letno so sredstva namenjena obnovi, vzdrževanju in 

postavitvi novih igrišč na območju celotne občine. Z razpoložljivi sredstvi se letno obnovi 

ali postavi eno do dve otroški igrišči, preostanek sredstev pa je namenjen vzdrževanju vseh 

ostalih igrišč, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica. 

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin 

šp.parka NG-Izgr.pokritega 3 . 9 4 3 . 5 2 0  €  

Namen in cilj 

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.  
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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, 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 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI 

dokumentacija za izgradnjo 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. Zato je potrebno izdelati 

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. Po prejeti PZI dokumentaciji smo naročili recenzijo 

projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč EUR. Zaradi vsej teh postopkov se 

aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta 2020. Ocenjena vrednost 

GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost opreme znaša 

291.378,70 eur z DDV. 

 

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta 

bazena, s pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 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. 

Stanje projekta 

Izdelana je druga varianta PZI projekta, ki vključuje možnost umestitve dvižnega dna v 

bazensko školjko in izvedbo objekta kot Skoraj nič energijsko stavbo z namenom prijave na 

sredstva EKO sklada. V pripravi je sprememba vloge za pridobitev sredstev. 

. 
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OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in 

nakup opreme - vrtci 1 1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

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.  

Vrtci so posredovali potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in projektni pisarni, 

so si ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje in določili prioritete za 

sofinanciranje. 

Stanje projekta 

Vrtci vsako leto posredujejo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in 

nakup opreme - OŠ 1 8 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje pouka. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program 

osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.  

Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 

nakupu opreme.  Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in 

projektni pisani, so si ogledali vse objekte na področju šolstva in določili prioritete za 

sofinanciranje. 

Stanje projekta 

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 

nakupu opreme. 

OB084-13-0139 Energet. pren. enote nepr. 

kult. ded.-Mestna hiša  2 6 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

V zadnji letih se vse pogosteje srečujemo s problemom zamakanja strehe na občinski stavbi, 

ki ga rešujemo s posamičnimi intervencijami. Na objektu pa je potrebno sanirati tudi stavbno 

pohištvo, ki je dotrajano, ter notranji prilagoditveni posegi, ki bi lahko bistveno povečali 

uporabno površino hiše in tako pripomogli k njeni racionalni izrabi. Mestna hiša je 

pomemben objekt arhitekturne dediščine mesta, ki ga nameravamo z odlokom zaščititi. 

Izdelan je že osnutek konservatorskega načrta, ki bo podlaga za prenovo. 

V l. 2019 in 2020 je predvideno zavarovanje in vzdrževanje objekta nepremične kulturne 

dediščine, ki vključuje izvedbo menjave kritine, ter ostalih del vezanih na streho objekta, 

izvedbo reševanja kapilarne vlage v objektu in prva faza menjave fasadnega stavbnega 

pohištva, ki vključuje menjave oken v pisarnah. V l. 2021 se nadaljuje s ostalimi potrebnimi 

vsebinami; nadaljevanje menjave stavbnega pohištva v ostalih prostorih stavbe, izvedbi 

obnove atrija, ter podobno. 
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Stanje projekta 

V zadnji letih se vse pogosteje srečujemo s problemom zamakanja strehe na občinski stavbi, 

ki ga rešujemo s posamičnimi intervencijami. Mestna hiša je pomemben objekt arhitekturne 

dediščine mesta, ki ga nameravamo z odlokom zaščititi, zato je prenova strehe poseg, ki ga 

je potrebno pazljivo preučiti, saj bo posegel v podobo hiše. Na objektu je potrebno sanirati 

tudi stavbno pohištvo, ki je dotrajano. Predvideni so tudi nekateri notranji prilagoditveni 

posegi, ki bi lahko bistveno povečali uporabno površino hiše in tako pripomogli k njeni 

racionalni izrabi. 

OB084-13-0143 Ureditev turistične 

infrastrukture 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

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. 

Stanje projekta 

V letu 2020 bomo nadaljevali z urejanjem obmejnega objekta v Solkanu (izdelava PZI 

projektne dokumentacije in obnova objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja), z 

aktivnostmi v okviru Mreže postajališč za avtodome v Sloveniji ter drugimi programi za 

izboljšanje turistične infrastrukture. 

OB084-13-0145 Izgradnja in ureditev 

kolesarskih stez in pešpoti  1 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Vzpostavitev peš in kolesarske povezave (varna pot v šolo) med Prvačino in Dornberkom. 

Stanje projekta 

Izdelan je projekt DGD za most čez potok Potok v Dornberku in pridobljena vsa soglasja. 

Sledi pridobivanje zemljišč in vložitev zahtevka za gradbeno dovoljenje. Z izgradnjo objekta 

bo vzpostavljena peš in kolesarska povezava med Prvačino in Dornberkom. 

Planirana sredstva v letu 2020 so namenjena za pokrivanje stroškov pridobitve potrebnih 

zemljišč ter za  pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu. Investicija izgradnje 

mosta je planirana v letu 2021. 

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev 

mreže JR  3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso 

osvetljene oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to 

potrebno . 

Stanje projekta 

Za pretežni del mesta, kjer javne razsvetljave še ni, so projektne rešitve širitve mreže že 

pripravljene. Za pretežen del perifernih KS, kjer ni urejene ceste s pločniki in prehodi za 

pešce pa za dograditev posameznih svetilk projektna dokumentacija ni potrebna, kvečjemu 
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minimalna, za potrebe izvedbe javnega naročila. Omrežje bo dograjevano glede na 

razpoložljiva sredstva na prometnih površinah v vseh KS, kjer je to potrebno. 

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita 

prenova JR v MONG 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Po zaključku projekta celovite energetske sanacije javne razsvetljave so predvidene letne 

investicije v izločitev prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorska, 

letno se izloči cca. 10 prižigališč. 

Stanje projekta 

Skladno s prenovami trafo postaj, ki jih izvaja Elektro Primorska, se izločajo tudi prižigališča 

javne razsvetljave. 

OB084-13-0155 Gradnja zbirnih centrov za 

ločeno zbiranje odpadko  1 1 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za sanacije morebitnih poškodb oz. potrebnih vzdrževanj na zbirnih 

centrih v občini. 

Stanje projekta 

 

OB084-13-0160 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Kromberk 3 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za investicijska 

vzdrževalna dela  ter nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje 

stvarnega premoženja krajevne skupnosti. 

OB084-13-0163 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Banjšice  3 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Na proračunski postavki so zagotovljena proračunska sredstva, ki so namenjena urejanju 

igrišča in večnamenskega prostora na Banjšicah z okolico ter druga manjša investicijsko 

vzdrževalna dela, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti 

Banjšice. 

OB084-13-0164 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Branik 2 9 . 7 8 0  €  

Namen in cilj 

14.000 eur proračunskih sredstev se nameni za obnovo strehe kulturnega doma v Braniku. 

Na postavko je razporejenih tudi 15.780 eur lastnih sredstev, ki jih krajevna skupnost pridobi 
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od najemnin za poslovne prostore, najemnin za stanovanja ter prihodkov od prodaje blaga 

in storitev, in se namenijo za redne stroške vzdrževanja ostalih nepremičnin, ki jih ima v 

lastni krajevna skupnost Branik. 

OB084-13-0165 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Čepovan  4 . 2 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena za sanacijo stopnišča 

zasilnih izhodov. Poleg tega se sredstva nameni tudi za investicijsko vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje v kulturnega doma. 

OB084-13-0167 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Grgar 1 1 . 7 0 0  €  

Namen in cilj 

Na proračunski postavki je zagotovljenih 3.500 eur proračunskih sredstev  za zamenjavo in 

modernizacijo razsvetljave in ogrevanja v kulturnem domu Grgar. Razliko bo krajevna 

skupnost pokrila z lastnimi sredstvi, ki jih bo pridobila od najemnin za poslovne prostore. 

Lastna sredstva se namenijo tudi pokritje za rednih stroškov vzdrževanja nepremičnin, ki jih 

ima v lastni krajevna skupnost Grgar. 

OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS G.Ravne-Bate 1 . 1 0 0  €  

Namen in cilj 

Na proračunsko postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz 

najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje objektov v lasti krajevne 

skupnosti Grgarske Ravne – Bate. 

OB084-13-0169 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Lokovec 2 . 1 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za nakup opreme in 

investicijsko vzdrževalna dela v domu KS v Gornjem Lokovcu. 

OB084-13-0171 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica 1 4 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena sanaciji vertikalne kanalizacije in prilagoditvi prostorov KS po meri 

invalidov. Za investicijo se zagotovi 13.000 eur iz proračuna. Razliko bo KS financirala iz 

lastnih sredstev. 
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OB084-13-0172 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan 4 . 9 5 0  €  

Namen in cilj 

Na proračunsko postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz 

najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja 

krajevne skupnosti Ozeljan-Šmihel. 

OB084-13-0173 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Prvačina  1 7 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in se namenijo za pridobivanje projektne 

dokumentacije PIZ za obnovo celotnega objekta "Sokolski dom" (sanacija temeljev in 

kletnih prostorov, obnova pritličja Sokolskega doma, prizidek, oder in instalacije ter ureditev 

oderske razsvetljave in ozvočenja). 

OB084-13-0175 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina  1 4 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena obnovo sanitarij in 

večnamenskega prostora na igrišču v Rožni Dolini. 

OB084-13-0176 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Solkan 3 7 . 9 7 3  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena urejanje območja karavle in kotalkališča ter za druga investicijska in 

vzdrževalna dela  in nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje 

stvarnega premoženja krajevne skupnosti Solkan. Za investicijo se nameni 21.000 eur 

proračunskih sredstev, razliko si bo zagotovila krajevna skupnost z lastnimi prihodki, ki jih 

pridobi iz naslova prihodki od najemnin za poslovne prostore. 

OB084-13-0177 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Šempas  3 2 . 8 0 0  €  

Namen in cilj 

Na proračunsko postavko so razporejena lastna sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz 

najemnin za poslovne prostore. Sredstva se nameni za investicijska in vzdrževalna dela  ter 

nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje stvarnega premoženja 

krajevne skupnosti Šempas. 
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OB084-13-0178 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Trnovo 2 2 . 6 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva se nameni za obnovo garderobe in sanitarij ter dokončanje fasade na severni strani 

kulturnega doma Trnovo. Del investicije bo krajevna skupnost krila tudi iz lastnih sredstev. 

Na postavko je razporejenih 14.000 eur proračunskih ter 8.600 eur lastnih sredstev, ki jih 

krajevna skupnost pridobi od najemnin za poslovne prostore ter drugih prihodkov od 

ustanovitve stavbne pravice. 

OB084-13-0179 Invest. in inv. 

vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj 7 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena iz proračunskih prihodkov in so namenjena za nakup opreme in 

urejanje okolice kulturnega doma.  Poleg tega se sredstva nameni tudi za investicijska 

vzdrževalna dela  ter nakup drugih materialov in storitev, ki so potrebna za vzdrževanje v 

kulturnega doma. 

OB084-13-0184 Subvencioniranje 

komunalnega prispevka 1 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Spodbujanje investicijskih naložb obstoječih in  novih investitorjev 

Stanje projekta 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni 

občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica 

na podlagi javnega razpisa spodbuja investicije v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov 

za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini 

Nova Gorici 

 Ukrep je bil prvič izveden v letu 2014. Sredstva na postavki se planirajo glede na predviden 

prihodek iz naslova plačila komunalnega prispevka. 

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in 

inv. v razširjanje de  1 7 3 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja 

v vseh fazah njihovega razvoja , povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in 

spodbujanje njihove rasti  ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi 

organizacijami in gospodarstvom. 

Stanje projekta 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni 

občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica 

na podlagi javnega razpisa spodbuja  razvoj  začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe) .Navedeni 
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ukrep se izvaja preko javnega  razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja 

in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine 

podjetnikov bo razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 

po posameznih proračunskih letih namenjen. 

OB084-14-0011 Vodovod Vitovlje 1 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Vitovlje. 

Stanje projekta 

Po ureditvi ustrezne priprave vode za zajetje Vitovlje in obnovi dela primarnega 

vodovodnega sistema naselja je potrebno preveriti možnost ureditev vodooskrbe za zaselek 

Užiče. 

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in 

ekološki otoki  6 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Urediti ekološke otoke po vseh KS tako, da bodo funkcionalni, iz ekološkega, prometnega 

in prostorsko - vizuelnega vidika sprejemljivi; Ekološki otoki morajo biti lokacijsko 

sprejemljivi za uporabnike in izvajalca GJS. S tako urejenimi ekološkimi otoki z urejenim 

lastništvom zemljišča, vnosom v kataster GJI in oddajo v najem izvajalcu GJS bo cilj 

dosežen. 

Stanje projekta 

Usklajuje se nabor ureditve ekoloških otokov z koncesionarjem, KS in ostalimi pristojnimi 

službami za naslednje 4. letno obdobje in postopna priprava dokumentacije za celotno 

območje MONG. 

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih 

aktivnosti podjetij  4 3 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja 

v vseh fazah njihovega razvoja , povečanje možnosti za večjo prepoznavnost podjetji tako 

na domačem kot tudi na tujem trgu. 

Stanje projekta 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni 

občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica 

na podlagi javnega razpisa spodbuja promocijske aktivnosti podjetij. Navedeni ukrep se 

izvaja preko javnega  razpisa. Namenjen je podjetjem, ki se udeležijo sejmov doma in v 

tujini oziroma predstavljajo proizvode in storitve na različnih poslovnih konferencah in 

promocijskih dogodkih. 
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OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt 

Soča/Isonzo  1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Proračunska sredstva se namenjajo za aktivnosti v okviru projekta Soča/Isonzo, ki so 

sofinancirana v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. 

Stanje projekta 

V letih 2019 do 2022 se zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru projekta 

Soča/Isonzo. Aktivnosti so vezane na izgradnjo brvi čez Sočo ter priprave nadaljnje 

dokumentacije za ureditev tematske poti ob Soči, ter investicija izvedba projektnih rešitev, 

ter investicijskih vzdrževalnih del na lokaciji Trga Evrope ob železniški postali v Novi 

Gorici, z namenom ustrezne doureditve območja s dopolnitvijo prometne ureditve v l. 2019 

in v naprej. 

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca 2 0 . 1 0 0  €  

Namen in cilj 

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. 

 

Mestna občina Nova Gorica sofinancira delovanje LAS V objemu soncu. 

Stanje projekta 

Mestna občina Nova Gorica bo tudi v letu 2020 sofinancirala delovanje LAS v objemu 

sonca. 

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega 

načrta in prioritetnih  2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za pripravo prioritetnih  projektov 

Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020, ki je podlaga za možnost 

koriščenja sredstev mehanizma CTN (celovitih trajnostnih naložb)  v okviru evropske 

kohezijske politike 2014-2020. V letu 2019 je načrtovana priprava projektov za 
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sofinanciranje s sredstvi EU in sicer iz prednostne naložbe 6.3. - revitalizacija degradiranih 

površin ter 4.4. - trajnostna mobilnost. 

Stanje projekta 

Identificirane projektne ideje. 

OB084-15-0013 Revitalizacija gradu 

Rihemberk 2 8 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Proračunska sredstva so potrebna za vsakoletno odpiranje gradu za javnost, za obnavljanje 

delov objekta ter izdelavo dokumentacije za črpanje evropskih in drugih sredstev. 

Stanje projekta 

Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v 

poletni sezoni 2021 (predvidoma od aprila do konca oktobra 2021). Na podlagi izkušenj in 

podatkov pridobljenih v prvih dveh letih odprtja (poletna sezona 2017, 2018, 2019) je za 

osnovno obratovanje, vzdrževanje površin in servisiranje obiskovalcev potrebno okoli 

20.000,00 EUR (brez bistvenih vsebinskih nadgradenj glede pretekla leta). Kot v letu 2020, 

je tudi v letu 2021 predvideno angažiranje zunanjega izvajalca za izvajanje programov za 

obiskovalce (oddaja v brezplačno uporabo), s čimer zunanji izvajalec prevzame stroške 

rednega vzdrževanja površin, ki jih uporablja, pripadajoči del obratovalnih stroškov ter 

stroške rednega osebja na gradu. 

Drugi predvideni stroški so pretežno povezani s  

- nadaljevanju postopnega nujnega odstranjevanja agresivne vegetacije (drevesa, 

grmovnice, ovijalke ipd.), ki uničujejo grajene strukture gradu; 

- pripravo dokumentacije, pridobivanje soglasij za postavitev strehe nad severnim 

palacijem gradu (vzporedno poteka prijava teh del na razpis programa LIFE, MOP); 

- pripravo dokumentacije, pridobivanje soglasij v zvezi z zagotavljanjem parkirnih 

površin za obiskovalce gradu Rihemberk (obravnavani dve parceli, nobena v lasti MONG). 

Predvidena sredstva za leto 2021 predvidoma ne bodo zadoščala za nemoteno nadaljevanje 

ureditvenih del na gradu Rihemberk. 

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-

ITA 3 . 5 0 4  €  

Namen in cilj 

Projekt obravnava ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v 

Prvačini ter nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa. Nasip je bil intervencijsko 

izveden  z namenom zagotovitve ustrezne poplavne varnosti prebivalcem in preprečevanja 

nastajanja materialne škode ob poplavah reke Vipave. Investicija predstavlja enega izmed 

protipoplavnih ukrepov, zaščite naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave, opredeljenih 

v idejni rešitvi "Prvačina - ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti" . V letu 2018 je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za I. fazo nasipa. Gre za nasip dolžine 293 m. 

V letu 2019 se je pričela gradnja I. faze nasipa, zaključek je predviden v letu 2020 .I. faza  

zajema izgradnjo cevovoda pod mostom državne ceste, sprostitev desne mostne odprtine 

cestnega mostu, ki je delno zasuta zaradi prehoda povezovalnega cevovoda med gorvodnim 
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in dolvodnim zalednim jarkom, odstranitev prodnega nanosa, zaščito namakalnega sistema 

Vogršček in ureditev nasipa dolžine 293 m vključno z utrditvijo brežin.  

Sredstva  planirana za leto 2020 pokrivajo tudi stroške priprave investicije za II.  fazo.  in 

ureditev dolvodnega jarka v dolžini cca 70 m.  

Za drugo fazo je potrebno pridobiti še zemljišča in gradbeno dovoljenje. 

Strokovna rešitev varovanja pred poplavami tako prebivalcev Prvačine kot tudi Dornberka 

narekuje izgradnjo obeh faz hkrati (ločeni gradbeni dovoljenji, eno uporabno dovoljenje). 

Stanje projekta 

Prva faza je v izvajanju.. Za II. fazo je potrebno pridobiti zemljišča, gradbeno dovoljenje. 

Projekt VISFRIM, iz katerega se financira investicija,  se zaključi leta 2021. MONG je 

gradbena dela prijavila v manjšem obsegu v letu 2019, ostalo v letu 2020. V letu 2021 se 

zapira investicija. 

OB084-16-0005 Nakup posl. prost. in 

zemljišč na javnih dražbah 1 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Skozi proračunsko postavko se namenjajo sredstva izključno za namen ugodnega nakupa 

prostorov in zemljišč na javnih dražbah. Javne dražbe so časovno nepredvidljive, z nakupom 

pa lahko občina pride do objektov, ki jih nujno potrebuje po nižjih cenah. Znesek ni uvrščen 

v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Pred samim nakupom objekta je potrebno 

na mestnem svetu uvrstiti objekt v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Stanje projekta 

 

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih 

del 4 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko 

slovenskih in tujih umetnikov. 

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične 

kulturne dediščine  5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine za 

razglašene kulturne spomenike. 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. 
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OB084-16-0011 Redno vzdrževanje 

odlagališča CERO Nova Gorica - v 

zapiranju 3 4 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti ukrepe varstva okolja na odlagališču Stara Gora. Cilj projekta 

je preprečevanje negativnih vplivov na okolje povezanih z odlagališčem Stara Gora. Z 

zaprtjem odlagališča je predvideno, da se bodo ti stroški nekoliko zmanjšali - zmanjšanje 

stroškov obveznih monitoringov, postopoma manjša obremenitev čistilne naprave... 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja odlagališča Stara Gora, za 

čas zapiranja in za čas do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, 

skladno z veljavno zakonodajo. 

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje 

malih komunalnih ČN  2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij 

poselitev oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni 

umeščena v veljavni NRP. Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih 

investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih 

območjih občine. 

Stanje projekta 

Predvideni so letni razpisi za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, za 

območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije oz. na neopremljenih območjih znotraj 

aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP. 

OB084-16-0014 Investicijsko vzdrževanje 

čistilnih naprav  1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav. Osnovni 

cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem zagotoviti ustrezno 

čiščenje odpadnih vod območij poselitve z zgrajeno javno kanalizacijo. 

Glavnina sredstev bo namenjenih obnovitvenemu vzdrževanju centralne čistilne naprave. 

Stanje projekta 

Predvideno je izvajanje rednih obnovitvenih investicijskih del na čistilnih napravah v občini 

in sicer poleg Centralne čistilne naprave še ČN Ravnica, ČN Prvačina,  ČN Branik in ČN 

Stara Gora. 

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del 

Mestne občine Nova Gorica ter sosednjih občin. 
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Stanje projekta 

Na vodarni Mrzlek je predvidena zagotovitev rezervnega napajanja vodarne, zagotovitev 

tehnološke obdelave odpadne vode, sanacija vodnih celic, obnovitvene investicije v strojno 

opremo in ureditev filtracije. 

OB084-16-0019 Celovita prenova 

Cankarjevega naselja 1 2 6 . 2 6 7  €  

Namen in cilj 

Povečanje kvalitete življenja prebivalcev Cankarjevega naselja z ohranjanjem koncepta 

modernističnega mesta. 

Stanje projekta 

V okviru projekta so po posameznih letih predvidena naslednja dela: 

2020: 326.800 € 

Začetek izvajanja sanacije meteorne odvodnje v pasu med Cankarjevim naseljem in 

večstanovanjskimi bloki ob ulici Gradnikove brigade. V ta del so vključene vse količine 

pripravljalnih, zemeljskih, gradbenih, monterskih in zaključnih del. 

2021: 126.267 € 

Nadaljevanje izvajanja sanacije meteorne odvodnje v pasu med Cankarjevim naseljem in 

večstanovanjskimi bloki ob ulici Gradnikove brigade, delu, ki naj bi se izvajal sočasno z 

gradnjo Zdravstvenega doma. V ta del so vključene vse količine pripravljalnih, zemeljskih, 

gradbenih, monterskih in zaključnih del. 

2022: 143.409 € 

Urejanje prostorov za igro in druženje v pasu med Cankarjevim naseljem in 

večstanovanjskimi bloki ob ulici Gradnikove brigade. 

2023: 1.544.809 € 

2024: 778.000 € 

Nadaljevanje z investicijo. 

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink  1 3 3 . 2 5 9  

€  

Namen in cilj 

Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine podeželja ter prispeva k kulturni 

in turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja Prvačine. Cilj projekta je prenova 

hiše Aleksandrink z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni meri ter ureditev zbirke 

in priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture. 

Stanje projekta 

V letu 2019 je bila na razpis LAS V objemu sonca oddana vloga za sofinanciranje projekta 

Hiša aleksandrink, ki vkljucuje tako nujna obnovitvena dela na stavbi v Prvacini, kot tudi 

nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V 

primeru odobritve je zacetek projekta predviden za oktober 2020, vkljucno z obnovitvenimi 

deli na samo stavbi (obnova strehe, stropa nad I. nadstropjem, stavbnega pohištva, fasad, 

sanitarij in komunalne infrastrukture). Manjši temu namenjenih sredstev bo porabljen v 

2020, glavnina pa v 2021. 



 

Stran 271 od 289 

OB084-16-0024 Projekti sodelovanja LAS 5 . 0 0 0  

€  

Namen in cilj 

V okviru izvajanja LAS so predvidene tudi operacij sodelovanja z drugimi LAS-i v skupnih 

partnerskih operacijah. V LAS – v objemu sonca se načrtujejo operacije sodelovanja, ki bodo 

izhajale iz opredeljenih potreb območja in bodo doprinesle k doseganju ciljev opredeljenih 

v strategiji lokalnega razvoja. Sodelovanje bo potekalo med LASi, ki se na svojih območjih 

srečujejo s podobnimi potrebami in zasledujejo podobne cilje. 

Stanje projekta 

V letu 2020 bomo sodelovali v dveh projektih, ki sta v fazi priprave: 

- operacija »Pot miru« je rezultat sodelovanja med LAS V OBJEMU SONCA, LAS 

DOLINA SOČE, LAS VIPAVSKA DOLINA, LAS GORENJSKA KOŠARICA in LAS S 

CILJEM. V okviru operacije želimo območje 1. Svetovne vojne, obogatiti, dvigniti 

zavedanje in promocijo kulturne dediščine. Na ta način bomo s pomočjo skupnega pristopa 

in sodelovanja dvignili konkurenčnost poslovnega okolja, še posebej turističnega sektorja 

tako da bomo vzpostavili skupno turistično ponudbo, pridobili kvalificirane vodnike za 

celotno območje, uredili še ne urejeno območje nekdanjega zaledja Soške fronte in ga tako 

povezati v celoto. 

- ter v projektu »tržna znamka vipavske doline« v sodelovanju z LAS VIPAVSKA 

DOLINA. Glavni cilj operacije je dvig dodane vrednosti območja Vipavske doline kot 

turistične destinacije in dvig dodane vrednosti produktov, ki prihajajo s področja Vipavske 

doline. 

Poleg tega smo s koncem leta 2019 zaključili sodelovanje v projektu Integralni turistični 

produkt zeliščarske dediščine, 

OB084-16-0027 Sanacijska dela na 

odlagalnem polju na smetišču Stara Gora  2 5 . 7 6 0  

€  

Namen in cilj 

V letu 2020 je predvideno nadaljevanje izvedbe GOI sanacijskih del na območju odlagalnega 

polja v Stari Gori.Pridobljeno je okoljevarstveno dovoljenje za zapiranje odlagalnega polja, 

izdelana je PZI dokumentacija za zapiranje odlagalnega polja. Izvedeno je javno naročilo in 

izbran izvajalec GOI del. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija PZI, izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec del. V 

letu 2020 je predviden zaključek del. 

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna 

Dolina - Ajševica  2 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti varno, povezano kolesarsko omrežje ter s tem povečati uporabo 

kolesa kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanosti sub-območja Ajševice in Rožne 

Doline z Novo Gorico in obratno. 
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Cilj projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki bo preko preveritve 

različnih variant,  izbrana kot optimalna varianta. 

Trasa je razdeljena na etape. Priprava projekta se je, glede na prvotni plan, zamaknila. V letu 

2021 so predvideni nadaljnji postopki priprave projektne dokumentacije. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi - pripravljena izhodišča za pripravo projektne naloge in DIIP-a. 

OB084-17-0008 Projekt VIPava 2 7 4 . 8 5 0  €  

Namen in cilj 

Projekt VIPava je projekt sofinanciran  iz sredstev Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in 

obnova biotske 

raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 

2000 in zelenimi infrastrukturami. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja kvalifikacijskih 

vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave SI3000226 in Vipavski rob 

SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v Programu upravljanja 

območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. 

Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je 

nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida oziroma 

Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna 

tematska pot ob Vipavi. 

Projektne aktivnosti so oblikovane na način zasledovanja specifičnih ciljev PUN-a: 

- izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst, 

- razbremenitev najobčutljivejših delov projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev, 

- dolgoročna obnovitev, ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatov 

kvalifikacijskih vrst. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije DGD in PZI za brv čez Vipavo na 

območju Pekel/Saksid. 

V letu 2021 je predviden zaključek izgradnje brvi. 

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice  1 . 8 2 4 . 0 9 5  €  

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti za kolesarje ter povečanje uporabe kolesa 

kot oblike dnevne mobilnosti. 

V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev posameznih odsekov mestnega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev 

mobilnostnega centra ter ureditev določene kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter 

urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.). Predvidena je ureditev oziroma izgradnja 

kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, 

po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti od podaljška 
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Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v 

Panovcu.  

Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko 

povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo 

najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta.  

Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zazelenitev. Postavil se bo vsaj 

en prikazovalnik števila kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. V 

bližini različnih dejavnosti se bo uredilo stojala za kolesa. 

Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev 

mobilnostnega centra, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju 

javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Mobilnostni center bo nudil informacije o 

prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo 

dogodkov, prodajo vozovnic ipd.  

V letu 2020 nameravamo začeti s ciklom gradnje kolesarskih poti v mestu, ki bo trajal do 

leta 2023.  

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo iz sredstev Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in slovenskega deleža za sofinanciranje kohezijske politike v RS. 

Stanje projekta 

V letu 2020 bomo dokončali projektno dokumentacijo in začeli s ciklom gradnje kolesarskih 

poti v mestu, ki bo trajal tri leta. 

OB084-17-0010 Obnova magistralnega voda 

DN 700 iz vodarne Mrzlek 2 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Zagotoviti kvalitetno vodooskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu 

Mrzlek. 

Stanje projekta 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo in pristopiti k postopni obnovi Magistralnega 

voda. 

OB084-17-0012 Izvajanje participativnega 

proračuna  3 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izvajanju participativnega proračuna. 

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS 

GO 7 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

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. Sredstva, ki so predvidena za leto 2021, bodo namenjena 

zaposlitvi osebe, ki aktivno dela na projektu od poletja 2018. 
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Stanje projekta 

Oblikovana je bila stalna čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je 

zadolžena za vzpostavitev čezmejne mreže socialnovarstvenih programov in storitev. 

Omenjena delovna skupina je izdelala analizo sistemov socialnovarstvene oskrbe v treh 

občinah tako z vidika javnih služb, kot zasebnih/nevladnih organizacij. Obenem je bil 

narejen popis in seznam vseh slovenskih in italijanskih organizacij, ki delujejo na območju 

EZTS GO. Organiziran je bil čezmejni strokovni posvet in izobraževanja za javne institucije 

ter nevladne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe in storitve na omenjenem 

območju. Poudarek je bil na temeljnih socialnih tematikah, in sicer na starostnikih, 

invalidnosti, revščini ter mladoletnikih in družini. 

 

Vse tri občine bodo podpisale protokole o skupnem delovanju in povezovanju socialnih 

storitev in ukrepov. V bodoče bodo v vseh treh občinah vzpostavljene tri informacijske 

pisarne, ki bodo delovale v smeri: čezmejnega sodelovanja, zmanjševanja tveganja revščine 

in povečanja socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva, izboljšanja medresorskega 

sodelovanja in sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) v smeri celostne obravnave 

uporabnikov ter pridobivanja dobrih praks sobivanja programov na področju socialnega 

varstva. 

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje 

meteorne odvodnje 5 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti ustrezno odvajanje meteorne odvodnje. Manjše obnove, 

nadgradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se izvajajo 

večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture. 

Stanje projekta 

V sklopu gradnje kanalizacije je bila izvedena obnova meteorne odvodnje v Lokah 

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-

ekonomske cone Nova Gorica - 

Kromberk 2 . 2 1 1 . 5 5 7  €  

Namen in cilj 

V l. 2020 in 2021 je predvidena izgradnja komunalne opreme cone in prodaja komunalno 

opremljenih parcel subjektom, ki bodo v javnem pozivu oz. dražbi sprejeli in izvedli ustrezne 

postopke za izvedbo nakupa.  

Ključna faze izvedbe komunalne opreme so: 

- podaja vlog za sofinaciranje na MGRT (do konca l. 2019 v predhodni pregled, formalno 

do april 2020) 

- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji 

t.j. predvideno v l.2025 

Stanje projekta 
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OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg 

SLO-ITA 1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj 

dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji 

prijavili na čezmejni program INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020. 

Posebnost našega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega 

zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa 

še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi 

čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine Prve svetovne vojne ter 

krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Mestna občina Nova 

Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za 

obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru. Projekt 

traja do leta 2021. 

Stanje projekta 

V letu 2019 smo obnovili objekt na Sabotinu v katerem bomo v letu 2020 vzpostavili 

inovativen center za obiskovalce, uredili novo tematsko Sabotinsko krožno pot ter izvedli 

manjše investicije v drugih občinah. 

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema 

izposoje koles - GO-KOLO 6 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je pripravila dokumentacijo in vlogo za prijavo na Javni razpis 

Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Eden od 

upravičenih ukrepov je vzpostavitev javnega sistema izposoje koles. Z omenjenim ukrepom 

spodbujamo uporabo trajnostnih načinov potovanja po mestu in širše ter dopolnjujemo 

infrastrukturne posege v dopolnjevanje kolesarskega omrežja, ki se dogajajo vzporedno. 

Sredstva bodo namenjena projektni dokumentaciji, nabavi koles, ureditvi lokacij za 

postavitev postajališč (GOI dela), vzpostavitvi sistema (aplikacija), informiranju in 

komuniciranju. Projekt sofinancira Kohezijski sklad v vrednosti 80 % upravičenih stroškov. 

Do konca leta 2019 je predvidena ponovna objava JN za izbiro izvajalca, v letu 2020 je v 

planu celotna izvedba projekta. 

Stanje projekta 

Trenutno je projekt v fazi ponovne priprave RD za objavo JN za izbiro izvajalca vzpostavitve 

sistema izposoje koles. 

OB084-18-0038 URBINAT 7 4 . 0 6 3  €  

Namen in cilj 

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 bo neposredno povezano z urbanim delom. Cilj projekta 

je oblikovanje novih "zelenih javnih prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in 
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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 financirana priprava projektne dokumentacije. 

Stanje projekta 

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 2018 

je bilo realiziranih 11196,12 €, izvedli smo vse predvidene aktivnosti. V letu 2019 je 

predvidena dodatna zaposlitev na področju komunikacije z javnostjo in PR projekta. Vodilni 

partner: Centro de Estudos Sociais (Portugalska). Partnerstvo tvori še 27 drugih partnerjev. 

 

V letu 2021 bomo zaključevali aktivnosti vključevanja javnosti v proces urejanja prostora 

(obmocje ok Kornu) in pripravljali podlage za idejno zasnovo ureditve tega območja po 

načelih NBS in s pristopom vključevanja javnosti. 

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela 

Solkana 1 5 7 . 1 8 1  €  

Namen in cilj 

Skozi  proracunsko postavko so sredstva namenjena izvedbi I. faze urejanja severnega dela 

Solkana. Investicijski projekt predvideva ureditev P&R parkirišca s pomožnim servisnim 

objektom, ureditvijo obracališca za avte in avtobus, lokacije postajališca ter ureditvijo 

postajališc s servisno infrastrukturo za avtodome ter ureditev skupnega prometnega prostora 

Soške ulice in začetak ulice IX. korpusa, ki bo umiril in prispeval k zmanjšanju tranzitnega 

prometa skozi Solkan. 

Pripravljena je  projektna rešitev ter oddana vloga za pridobitev sofinaciranja  na I. fazi za 

pridobitev sredstev za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, 

sledi konkretizacija projekta - priprava projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za 

pridobitev odlocbe o sofinanciranje na II. fazo - MzI v letu 2020 ter v nadaljnjih letih izvedba 

investicijskega projekta 2021, 2022, 2023). 

Stanje projekta 

Izdelana idejna zasnova in investicijska dokumentacija ter oddana vloga na I. stopnjo 

(ZMOS) za pridobitev sofinanciranja s sredstvi EU. 
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OB084-18-0041 GREVISLIN 3 8 8 . 6 5 1  €  

Namen in cilj 

Mestna obcina Nova Gorica je partnerica v projektu GREVISLIN - Zelena infrastruktura, 

ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - ki smo ga skupaj 

s partnerji prijavili na cezmejni program INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-

2020. Projekt bo trajal do 2021.  

Mestna obcina Nova Gorica bo v okviru projekta GREVISLIN vzpostavila informacijsko-

interpretacijsko tocko (infoteko) na Gradu Rihemberk, ki zaradi svoje lege v osrcju Nature 

2000, predstavlja neprecenljivo povezavo kulturne in naravne dedišcine. Infoteka bo 

vzpostavljena v prostorih grajskega vhodnega poslopja s stolpom. Investicija bo obsegala 

ureditev prostorov v prvem nadstropju omenjenih poslopij v skupni velikosti 128m2. V 

urejenih prostorih bo mogoce skozi razstave, s pomocjo didakticnih pripomockov, delavnic 

ter podobnih dogodkov spoznavati bogastvo Nature 2000 in zašcitenih obmocij. 

Spoznavanje naravovarstvenih vsebin bo mogoce v neposredni povezavi z varovanjem in 

oživljanjem kulturne dedišcine spomenika Grad Rihemberk, ki hkrati predstavlja pomembno 

zatocišce visoko ogroženih in zavarovanih živalskih vrst (netopirji, veliki pupek).  

Druga investicija je ureditev javne infrastrukture na vstopni tocki Lijak z ureditvijo 

parkirišca in zazelenitvijo. Investicija bo izvedena z namenom razbremenitve še posebej 

obcutljivih obmocij (obmocje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to 

posebej urejena obmocja. 

Mestna obcina Nova Gorica bo projekt Grevislin izvedla tudi na območju občine Rence - 

Vogrsko (izvedba investicije) ter Miren-Kostanjevica (priprava projektne dokumentacije). 

Mestna obcina Nova Gorica bo s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla 

k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja 

narave ter pomenu zašcitenih obmocji v okviru Nature 2000. Z vzpostavitvijo informacijsko-

interpretacijske točke na Gradu Rihemberk se bosta na zanimiv način prepletla 

naravoslovna/naravovarstvena vsebina in neprecenljiva kulturna dediščina. Vsebina 

informacijsko-interpretacijske točke, namenjena širokim ciljnim skupinam obiskovalcev, bo 

prispevala tudi k razvoju trajnostnega turizma in spodbudila bolj trajnostno naravnanost tudi 

na drugih podrocjih gospodarstva, kmetijstva in pri drugih dejavnostih obravnavanega 

območja.  

V letu 2021 se projekt zaključuje z odprtjem info točke NATURA 2000 na gradu Rihemberk. 

Stanje projekta 

Čezmejni projekt je v fazi izvajanja. 

OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z 

Laščakovo vilo  1 6 1 . 0 3 7  €  

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa Mestnega sveta, da se sredstva CTN namenila za ureditev projekta » 

Laščakove vile s pripadajočim zemljiščem« namesto v projekt »Vzpostavitev kreativnih 

praks« smo odprli novo proračunsko postavko z grobo oceno finančnega obsega sredstev. 

Po izvedenem postopku prenosa objekta Laščakove vile s pripadajočim zemljiščem ima 

Mestna občina Nova Gorica možnost izvedbe ukrepov za ohranitev objekta Laščakove vile. 

Vzporedno s prenosom lastništva uprava mestne občine pripravlja okvir možnih programov 

za umestitev v objekt ter predvsem zagotovitev ustrezne urejenosti celotnega območja vile - 

Parka Rafut s pripadajočo infrastrukturo (dostopi, parkirišča, okoljska infrastruktura) z 
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namenom možnosti odprtja parka za obisk in vodene oglede. V prvi vrsti je predvidena 

celovita ureditev območja ter stabilizacija objekta vile, v nadaljevanju pa izvedba postopne 

prenove objekta, skladno s finančnimi zmožnostmi. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija 

Kromberk 5 7 0 . 0 1 6  €  

Namen in cilj 

Z namenom izvedbe investicijskega projekta s sredstvi EU spreminjamo proračunsko 

postavko v nazivu, finančno in vsebinsko. 

V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna obcina Nova Gorica v pripravo 

dogovora v zacetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in cišcenje odpadne vode 

v porecju Soce – Mestna obcina 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 faznne 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 izgradnj 

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 12 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, Erjavceva ulica v Novi Gorici, 

Vojkova ulica v Novi Gorici, Šcedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. 

junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni 

Dolini. 

Stanje projekta 

Stanje projekta: 

Za kanalizacijo Med Trtami je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pripravljena je PZI 

dokumentacija za izgradnjo pločnika Vinka Vodopivca, ki bo izvedena sočasno z izvedbo 

kanalizacije. Za ostale odseke je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in PZI. 

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 

Kromberk",  iz katerega se črpajo sredstva za investicijo se zaključi leta 2023. MONG naj 

bi z aktivnostmi zaključila konec leta 2022. 
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V letu 2020 seje predviden začetek izvedbe prvih odsekov kanalizacije. 

OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - 

EUROPEAID/DEAR 4 3 . 5 9 0  €  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu CULPEER4CHANGE (2019-2022), ki je 

sofinanciran v okviru programa EUROPEAID (DEAR). Skupaj s 14 partnerji, ki 

predstavljajo nevladne organizacije s področja globalnega učenja ter občine iz Slovenije, 

Nemčije, Danske, Bolgarije, Italije, Bolivije in Tanzanije, bo z inovativnimi pristopi 

ozaveščala mlade o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, 

otrokovih pravic ter migracij. Vrednost projekta v celoti znaša 3.442.318 €. Znesek 

sofinanciranja EU znaša 3.098.086 €.  V okviru projekta bodo partnerji izvedli več 

medkulturnih delavnic v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah ter številne kulturne 

dogodke v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga z namenom ozaveščanja mladih o 

tematikah trajnostnega razvoja. V času trajanja projekta bo organiziranih 7 konferenc, na 

katerih se bodo deležniki seznanili z inovativnimi koncepti v izobraževanju ter o njih 

razpravljali. Ti dogodki se bodo slovesno zaključili z otvoritvijo večje poslikave/grafita na 

temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bodo izdelali lokalni umetniki v sodelovanju 

z umetniki globalnega juga ter šolarji. Prva konferenca bo organizirana v Novi Gorici, in 

sicer v zgodnjem poletnem času. Sredstva MONG v okviru projekta bodo namenjena plači 

zaposlenega na projektu, ki bo skrbel za vsebinsko in administrativno tehnično vodenje 

projekta, stroškom službenega potovanja v države partnerice projekta. 

Stanje projekta 

MONG je maja in junija 2019 gostila umetniško skupino iz El Salvadorja. Skupina je 

gostovala ne samo na šolah na Goriškem, ampak tudi v drugih krajih po Sloveniji. Konec 

junija 2019 je MONG organizirala prvo konferenco v okviru projekta na Mostovni. Zvrstilo 

se je tudi nekaj delovnih sestankov v občinski stavbi, na katerih so sodelovali predstavniki 

ostalih projektnih partnerjev. Septembra je v središču Nove Gorice nastajala zidna poslikava, 

na kateri so delali trije umetniki - dva tuja, iz Bolivije in Mehike - ter ena domača umetnica. 

Vse goriške osnovne šole so se odzvale ter spodbudile svoje najbolj umetniško nadarjene 

učence k sodelovanju. 26 učencev je skupaj z umetniki ustvarjalo zidno poslikavo, katera je 

bila slavnostno odprta 3. oktobra 2019. Isti dan je potekala tudi gledališka predstava 

bolivijske umetniške skupine "Teatro Trono". Mladi Bolivijci so nastopali tudi drugod po 

Sloveniji. Konec oktobra sta se dve predstavnici MONG udeležili druge mednarodne 

konference ter odprtja druge zidne poslikave v bolgarskem Plovdivu. 

Leto 2020: februarja 2020 se bosta dve predstavnici MONG udeležili konference ter odprtja 

zidne poslikave v Tanzaniji, v Dar es Salaamu. Junija 2020 bo MONG gostila gledališko 

skupino "MUKA" iz Južne Afrike, septembra 2020 pa še skupino iz Peruja. V naslednjem 

letu bosta prav tako organizirani še dve konferenci ter odprtji zidnih poslikav, najprej na 

Poljskem, jeseni pa še na Danskem. 

Leto 2021: organizirani bosta dve konferenci, v Italiji in v Avstriji, prav tako bo MONG 

gostila dve ali celo tri skupine otrok/ najstnikov iz Afrike, Južne Amerike in/ ali Azije. 

OB084-19-0006 Projekt SEEME IN 4 0 . 8 1 0  €  

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšati izkušnjo/pogoje/okolje za podjetja, ki zaposlujejo priseljence. 

Priseljenci predstavljajo, predvsem v urbanem kontekstu, pomembno skupino podjetnikov, 

vendar še vedno srečujejo pravne, kulturne in jezikovne ovire. In te ovire želimo v okviru 
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projekta SEEME IN celovito obravnavati in nasloviti. Podjetništvo je močna gonilna sila 

gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. V okviru projekta želimo razvijati poslovno 

in družbeno okolje, ki je privlačno za vse oblike podjetništva priseljencev, s ciljem, da 

postane regija Centralna Evropa v celoti močnejša, bolj vključujoča in kohezivna.  

Pričakovani rezultat: povečana konkurenčnost, močnejša socialne kohezivnost okolja, 

vzajemno učenje in izmenjava.  

Gre za evropski, partnerski projekt, ki je sofinanciran iz Programa Intereg Central Europe 

2014-2020. 

Stanje projekta 

V prvem letu smo pripravili analizo potreb podjetij in podjetnikov, ki zaposlujejo 

migrante/priseljence in zaposlili osebo na projektu. V naslednjih letih bomo na podlagi 

skupne strategije razvili in implementirali orodja v pomoč podjetnikom. 

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na 

območju MONG  3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti ustrezno odvajanje meteorne odvodnje. Obnove in novogradnje 

sistema meteorne odvodnje zalednih vod in prometne ureditve, ki niso del  kanalizacijskega 

sistema s katerim upravlja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. 

Stanje projekta 

V letu 2019 je bila zaključena investicija Ureditve meteorne odvodnje Podrob. 

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v 

solkanskem športnem parku  3 9 8 . 8 8 4  €  

Namen in cilj 

Projekt predvideva novogradnjo povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku, 

v skupni dolžini 616,08 m povprečne širine 2,90 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.  

Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev povezane, varne, udobne, privlačne in 

kolesarjem prijazne infrastrukture ter zagotovitev večje prometne varnosti vseh udeležencev 

v prometu, predvsem kolesarjev, zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na 

okolje ter vzpodbujanje trajnostne mobilnosti, predvsem pa uporabe koles. Z izvedbo 

projekta se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter s 

tem izboljšanje kakovosti njegovega bivanjskega okolja. S tem se bo zagotovilo primerno 

infrastrukturo za trajnostno mobilnost in njeno uporabnost ter tudi možnost izbire trajnejših 

oblik prevoza na območju. 

Projekt je bil aprila prijavljen na 1. Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude 

občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture.  

Predvideni viri financiranja investicijskega projekta so: 

lastni proračunski viri Mestne občine Nova Gorica 
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s pridobitvijo nepovratnih finančnih spodbud občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 

infrastrukture v okviru javnega poziva Eko Sklada v višini 80% priznanih stroškov naložbe 

glede na omejitve iz javnega poziva 65SUB-LSKI18 

Stanje projekta 

Projekt je bil aprila prijavljen na 1. Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude 

občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture ter čakamo rezultate razpisa. 

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena 3 6 9 . 9 0 0  €  

Namen in cilj 

Na postavki so predvidena sredstva za sanacijo letnega bazena, ki zajema rekonstrukcijo 

obbazenske ploščadi z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, ureditve pomičnih 

tribun, sanitarij za obiskovalce, revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjava 

cevi in celovito sanacijo bazenske školjke z novimi zaključnimi sloji. 

Stanje projekta 

V izdelavi je projektna dokumentacije PZI. 

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v 

mestu Nova Gorica 7 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Predvidena je prijava gradbišča in naročilo dela PZI dokumentacije. Investicija je vezana na 

projekt ureditve mestne magistrale, ki bo v primeru, da ne bi bila  v celoti in v predvidenem 

planu realizirana rekonstrukcija vile Laščak, črpana iz sredstev CTN. 

OB084-19-0025 Vzhodna vpadnica 5 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena za Priprava druge projektne dokumentacije skladno z izkazanimi 

potrebami pri vodenju investicije, nakupi zemljišč 

OB084-19-0029 Vodovod Dornebrk - 

Zalošče  3 1 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Dornberk in Zalošče. Predvidena je postopna obnova dotrajanih vodovodov na celotnem 

območju. 

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina  3 3 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Prvačina. Predvidena je postopna obnova dotrajanih vodovodov na celotnem območju. 
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OB084-19-0031 Vodovod Šempas - 

Ozeljan 4 1 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Šempas in Ozeljan. Predvidena je postopna obnova dotrajanih vodovodov na celotnem 

območju. 

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo 

območja stanovanjske gradnje - Liskur 1 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj.Konec 

oktobra 2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del obmocja, ki sodijo v okvir 

OPPN Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji vecstanovanjskih enot. MONG podpira 

politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na obmocju MONG 

in na ta nacin resuje stanovanjska problematika.      

 

Stanovanjski sklad RS ima sprejet terminski plan za izvajanje investicije na območju OPPN 

Liskur, po katerem je  predvidena naslednja dinamiko aktivnosti:  

2020-2021; Sodelovanje pri spremembi/dopolnitvi OPPN za območje Liskur z namenom, 

da se optimizira izraba prostora za namen gradnje javnih najemnih stanovanj in omogoča 

ekonomsko upravičeno gradnjo. Nosilec aktivnosti spremembe oz. dopolnitve (in nanje 

vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MONG. SSRS bo v tem času naročil 

natančnejši geodetski posnetek in druge strokovne podlage oz. preizkus zazidljivosti. 

2021; Po dopolnjenem OPPN, SSRS pristopi k pripravi razpisa za projektiranje in gradnjo 

(design&build). 

2022-2023; Gradnja naselja od 2020 do 2021 (vzporedno je potrebno zagotoviti komunalno 

opremljenost območja). 

Stanje projekta 

V komunikaciji s SSRS pregledujemo obstojece stanje, dokumentacijo, projekte. 

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti  1 7 . 1 8 7  €  

Namen in cilj 

Namen projekta je prispevati k raznoliki turistični ponudbi podeželja. 

Cilj  projekta je vzpostavitev konjeniške poti - nov turistični produkt Vipavske doline. 

Stanje projekta 

Projekt oddan na javni poziv LAS v objemu sonca (nosilka: Občina Renče - Vogrsko). 
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OB084-19-0041 Gradnja kolesarske povezave 

Ozeljan-Kromberk 6 3 4 . 8 2 5  €  

Namen in cilj 

Projekt predvideva vzpostavitev povezave med naseljem Ozeljan (primestno naselje) z 

mestnim območjem – naseljem Kromberk. Povezava bo v prvem delu – od naselja Ozeljan 

do novozgrajene kolesarske poti pri »treh hišah« potekala po obstoječi prometni površini 

LC. Na drugi, zahodni strani se bo po navezavi na načrtovano novozgrajeno krožišče 

Ajševica, ponovno navezala na obstoječo prometno površino LC v smeri Loke ter do naselja 

Kromberk (smer je predvidena za izvedbo označitev – začasne kolesarske povezave. 

Predmet investiranja je izgradnja kolesarske steze za kolesarjenje in pešce ob državni cesti 

R2-444/0347 od križišča z R3-615 (Tri hiše) do križišča z R3-613 (Ajševica). Za projekt je 

izdelan idejni projekt ter naročena PZI dokumentacija. 

Izgradnje kolesarskih povezav v Mestni občini Nova Gorica predstavlja pomemben del 

načrtov za njen razvoj. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi umeščanja  v Dogovor za razvoj regij ter v fazi priprave projektne 

dokumentacije - PZI in usklajevanju z DRSI: 

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v 

naseljih Potok in Draga pri Dornberku 7 0 0 . 1 6 1  €  

Namen in cilj 

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, 

Hydrotechd.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. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
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OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega 

kareja Nove Gorice  s prenovo OŠ  1 . 8 3 3 . 4 1 4  €  

Namen in cilj 

Sredstva so zagotovljena  za pripravo in izvedbo projekta/operacije predvidene za 

sofinanciranje s sredstvi celotnih teritorialnih naložb (CTN) v  revitalizacije degradiranih 

območij mestnih območij ter sredstvi Ministrstva za infrastrukturo za celovite energetske 

sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je ureditev odprtih javnih površin 

šolskega kareja (natančen obseg bo določen po izvedenih preveritvah izvedljivosti glede na 

lastništvo zemljišč) ter prenova fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke štrukelj. 

Namen operacije je odprava fizične in funkcionalne degradacije na območju DUO ter 

izvedba energetske prenove objekta. 

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega 

parka z ureditvijo dostopa 7 4 4 . 4 5 7  €  

Namen in cilj 

V l.2020 sledi priprava na izvedbo potrebnih dokumentacij oz. projekta ter izvedbo GOI del, 

ki bo vključevala celotno območje vile - Parka Rafut s pripadajočo infrastrukturo (dostopi, 

parkirišča, parkovni del, okoljska infrastruktura), ter investicijsko vzdrževanje objekta vile 

oz. spremljevalnih objektov (za zagotovitev varnosti obiskovalcev), v nadaljevanju pa 

izvedba postopne prenove objekta, skladno s finančnimi zmožnostmi MONG. 

Stanje projekta 

V izdelavi so strokovne podloge, ki so osnova za določitev vrednosti in osnovnih ukrepov 

za sanacijo oz. revitalizacijo območja parka. 

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide - 

priprava projektne dokumentacije in 

izvedba 2 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšanje življenja in dela invalidov v lokalni skupnosti. Mestni svet 

Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 21.11.2019 sprejel Strateški načrt dostopnosti za 

Mestno občino Nova Gorica, katerega namen je: 

- da se vsem uporabnikom (ne glede na morebitno posameznikovo funkcionalno oviranost) 

omogoči dostop do storitev javnega značaja, s tem da se opredeli prilagoditve na dostopnih 

poteh, v objektih in v zvezi z javnim prevozom, 

- da ima občina pregled nad izvajanjem prilagoditev in jih izvaja tam, kjer so nujne in 

smiselne ter spodbudi k izvajanju tudi državne institucije in zasebne investitorje na 

območjih, ki niso v občinski lasti in upravljanju, 

- da spodbudi vse deležnike javnega servisa na območju občine, ki lahko na svojih delovnih 

mestih vplivajo na to, da izboljšajo dostopnost prostora, informacij in storitev v javnih 

objektih, 

- da so lahko uporabniki z oviranostmi vključeni pri sprejemanju odločitev v zvezi z 

dostopom do javnih storitev in lahko nadzorujejo ter spodbujajo izvajanje dogovorjenih 

rešitev v praksi. 
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Stanje projekta 

Na podlagi sprejetega Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica je 

potrebno pripraviti akcijski načrt izvajanja ukrepov za prihodnja štiri leta - slednji je v 

pripravi. 

Mestna občina Nova Gorica sicer že od leta 2012 aktivno izvaja aktivnosti za izboljšanje 

življenja in dela invalidov v okviru projekta Občina po meri invalidov. 

OB084-19-0051 Ureditev športno 

rekreacijskih objektov 5 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva v okviru projekta bodo namenjene za ureditev novih športnih površin. Za ta namen 

oblikovana delovno operativna skupina bo sprejela odločitev katere investicije se bo izvedlo. 

OB084-19-0052 Cooperative campus 1 6 . 3 3 6  €  

Namen in cilj 

Projekt Cooperative Campus se nanaša na javni poziv Evropske komisije 303-G-GRO-PPA-

19-11225, Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working 

opportunities in the EU, Topic 3, Fostering the entrepreneurial mindsets of young people to 

create cooperative outside the educational environment. Obvestilo o odobritvi projekta je 

projektna pisarna s strani vodilnega partnerja prejela 29.11.2019.  Partnerji projekta so 

ANEL Navarra's Social Economy Enterprises Association (Španija), Lapland University of 

Applied Sciences (Finska), Coompanion Social Economy Association (Švedska) in MONG. 

Načrtovano trajanje projekta je od 1.1.2020 do 30.6.2021. Projekt je namenjen usposabljanju 

mladih s področja zadružniškega podjetništva, priprave poslovnih načrtov, krepitve 

lokalnega zadružniškega ekosistema in krepitve veščin mladih . S strani MONG sta bili 

predlagani področji turizem (v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in 

Vipavska dolina) in stanovanjsko področje (v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Nova 

Gorica). 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 
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Priloga 1 

2020 2021

št. zaposlenih 

na dan 

31.12.2018

dovoljeno št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2018

predlog 

dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2020

predlog 

dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2021

I Funkcionarji 3 2 4 4

II

Zaposleni na delovnih mestih za 

določen čas v kabinetu (72. člen 

ZJU)
 /  / 3 3

87 95 105 105

9384

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETI 2020 IN 2021

III

Zaposlitve, ki se 

financirajo iz 

občinskega 

proračuna

      SKUPAJ I+II+III

Zaposleni javni uslužbenci

Vir financiranja

98 98

2019

Opis

2018

99

dovoljeno št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2019

3

3

93

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v 

 

Kadrovski načrt se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 

69/08–ZZavar-E in 40/12 –ZUJF). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti 

in načrtovane spremembe v številu zaposlenih za obdobje dveh let.  

 

Predlog kadrovskega načrta je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog 

in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Nova Gorica.  

 

Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 

60 dni po uveljavitvi  proračuna. Med proračunskim obdobjem se, v skladu s 45. členom ZJU, 

kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni 

mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva 

za novo zaposlitev.    

 

Za leto 2018 je bilo s kadrovskim načrtom dovoljeno število zaposlenih 95, na dan 31.12.2018 je 

bilo dejansko število zaposlenih, ki štejejo v realizacijo kadrovskega načrta 87. Za leto 2019 je s 

kadrovskim načrtom dovoljeno število zaposlenih 99, na dan 31.12.2019 bo dejansko število 

zaposlenih, ki štejejo v realizacijo kadrovskega načrta 93. 

 

V predlogu kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 se dovoljeno število zaposlenih v upravi 

Mestne občine Nova Gorica dodatno zvišuje še za enega poklicnega funkcionarja, ki bo funkcijo 

opravljal poklicno. Dovoljeno število javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu župana za določen 

čas, katerih delovno mesto je, v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih 

uslužbencih, vezano na osebno zaupanje župana, ostaja enako kot v letu 2019, in sicer 3.  Zvišuje 

se dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, in sicer na 98. Predvidevajo se predvsem nove 

zaposlitve na področju investicij in projektov ter na področju prostora in javne infrastrukture. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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2020 2021

predlog dovoljenega št. zaposlenih na 

dan 31.12.2020

predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 

31.12.2021

I Funkcionarji  /  /

II
Zaposleni za delovnih mestih za določen čas v 

kabinetu (72. člen ZJU)
 /  / 

III Zaposleni javni uslužbenci 14 14

14 14

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA ZA LETI 

2020 IN 2021

       SKUPAJ I+II+III

Opis

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v 

 

 

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občino Brda ustanovila Medobčinsko upravo Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Brda, ki deluje od leta 2012 dalje.  

 

S 1. 1. 2020 se predvideva ustanovitev nove medobčinske uprave, ki jo namerava Mestna občina 

Nova Gorica ustanoviti skupaj z občino Ajdovščina in občino Brda. Občini Ajdovščina in Brda 

sta že opravili prvo obravnavo predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine 

Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (v nadaljevanju predlog odloka). Ob 

predpostavki, da bo predlog odloka sprejet, se pripravlja tudi predlog kadrovskega načrta. Ta za 

leti 2020 in 2021 predvideva, kot dovoljeno število zaposlenih, 14 javnih uslužbencev, ki bodo 

opravljali naloge s področja dela skupne občinske uprave, kot jih opredeljuje predlog odloka. 

 

Župani občin ustanoviteljic, skladno s predlogom odloka, sprejmejo kadrovski načrt, usklajen s 

sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi  proračuna. Med proračunskim 

obdobjem se, v skladu s 45. členom ZJU, kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 

začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 

uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.    
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Priloga 2 

 

PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK Opis
Predlog 

proračuna 2021

01 JAVNA UPRAVA 8.695.779

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 4.380.090

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 53.000

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 99.412

0131 Splošne kadrovske zadeve 12.000

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 120.000

0133 Druge splošne zadeve in storitve 1.511.203

0160 Druge dejavnosti javne uprave 179.300

0171 Servisiranje javnega dolga države 1.904.490

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 436.284

02 OBRAMBA 75.000

0220 Civilna zaščita 75.000

03 JAVNI RED IN VARNOST 1.595.524

0310 Policija 5.000

0320 Protipožarna varnost 1.590.524

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12.367.788

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 742.330

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 100.000

0421 Kmetijstvo 540.546

0422 Gozdarstvo 90.000

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 190.000

0451 Cestni promet 5.412.147

0460 Komunikacije 141.500

0473 Turizem 341.500

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 4.809.765

05 VARSTVO OKOLJA 2.511.544

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 494.760

0520 Ravnanje z odpadno vodo 593.700

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.423.084

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 3.111.500

0610 Stanovanjska dejavnost 1.670.000

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 280.000

0630 Oskrba z vodo 713.500

0640 Cestna razsvetljava 448.000

07 ZDRAVSTVO 4.095.622

0721 Splošne zdravstvene storitve 4.063.122

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 32.500

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 

DRUGIH INSTITUCIJ 9.776.684

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 5.674.120

0820 Kulturne dejavnosti 3.494.454

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 10.000

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 598.110

09 IZOBRAŽEVANJE 7.811.523

0911 Predšolska vzgoja 4.583.000

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 2.629.933

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 48.590

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 550.000

10 SOCIALNA VARNOST 1.889.190

1012 Varstvo invalidnih oseb 74.000

1040 Varstvo otrok in družine 115.000

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 1.490.190

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 210.000

51.930.154
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Pripravili: 

Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave 

Mateja Mislej, Vodja finančno računovodske službe   dr. Klemen Miklavič 

skrbniki proračunskih postavk                ŽUPAN 

 

 

 


