MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Ur. objave št. 6/02 in 25/02),
Zakona o financiranju občin (Ur. list RS 80/94, Odločbe US 45/97 in 56/98) in Zakona o
javnih financah (Ur. list RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne
sprejel
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O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2004
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2004, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine ter način in roki poročanja.
Struktura proračuna
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
-

A. Bilanca prihodkov in dohodkov:
I. Prihodki
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki

4.752.000.000 SIT
1.802.500.000 SIT
279.500.000 SIT
0 SIT
118.000.000 SIT

II. Odhodki
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi

1.828.062.685 SIT
2.275.282.600 SIT
1.391.225.000 SIT
1.477.929.715 SIT

III. Razlika med prihodki in odhodki

6.952.000.000 SIT

6.972.500.000 SIT

-20.500.000 SIT

-

B. Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
75. Prejeta vračila danih posojil
11.700.000 SIT
Kupnine iz naslova privatizacije
22.800.000 SIT
Sred. pridobljena s prodajo kap.deležev v privatnih
26.000.000 SIT
podjetjih

-

V. 44. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

120.000.000 SIT

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

- 59.500.000.SIT

C. Račun financiranja:
Zadolževanje
Stanje sredstev na računih iz preteklega leta (ocena)

0 SIT
80.000.000 SIT

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2004
oblikuje v višini 32.000.000 SIT.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 48. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog oddelka za finance samostojno odloča o porabi do 20 % letno zbranih
razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti
Mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Mestni
svet s posebnim odlokom.
4. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo
mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča Mestnemu svetu
šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni
načrt neposrednega uporabnika.
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5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne
takse, prihodki od takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje okolja.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun
naslednjega leta.
Izvrševanje proračuna
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z
likvidnostnim položajem.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava in krajevne skupnosti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj
oz. soustanovitelj je občina.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov ter analitičnih
tabelah.
Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s
proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Župan lahko na predlog Oddelka za finance s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med
proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja in sicer do največ 20 % postavke, ki
jo zmanjšuje, če s tem sprememba posamezne postavke ne preseže 3.000.000 SIT.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov
posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati mestnemu svetu.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev
se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na
podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način
dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno
skleniti pogodbo med občino ter proračunskim porabnikom ali neproračunskim porabnikom
sredstev.
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10. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z vladno
uredbo in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k
dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu,
zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem
uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi samo za nakup nepremičnin.
11. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih
proračunskih postavk. Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih le, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega področja (01-13), v tem je sprejeta
obveznost za leto 2005 lahko največ 40 % pravic porabe, v naslednjih letih pa razlika do 70 %
pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti posrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih
za tekoče izdatke in tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem
proračunu znotraj posameznega področja (01-13).
Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami.
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere,
predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa Zakon o
financiranju občin in Zakon o javnih financah.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % sprejetega proračuna, če zaradi
neenakomernega pritekanja prejemnikov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2004, o zadolžitvi pa odloča
župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo Oddelka za finance
prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev
likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.
13. člen
Občina lahko na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih podjetij, kar se šteje v kvoto zadolžitve občine. Skupna
višina glavnic za katere poroštvo prevzema Mestna občina Nova Gorica v letu 2004 ne sme
preseči 150.000.000 milj. SIT.

4

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo do skupne višine
glavnice 300.000.000 SIT, pri čemer pa morajo pridobiti predhodno pismeno soglasje župana.
14. člen
Iz proračuna se izplačujejo sredstva le za predhodno opravljene nabave blaga, storitev in
gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter
na podlagi predhodnega soglasja župana.
Predplačila se zavaruje v skladu s predpisi, ki jih je izdal Minister za finance.
15. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v skladu z določili Zakona o javnih
financah in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije:
-

za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo
po posameznih situacijah, znaša rok plačila najmanj šestdeset dni
za plačilo vseh ostalih obveznosti znaša rok plačila najmanj trideset dni.

Plačilni roki ne smejo presegati devetdesetih dni.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik proračuna (uprava mestne občine,
krajevne skupnosti) prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni roki določeni v tem
členu se ne uporabljajo za plačila:
- dotacij
- donacij, če donator tako zahteva
- pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav
- subvencije in transfere posameznikom
- storitev, ki se izvajajo v pogojih javnih služb in za financiranje programov javnih služb
- v drugih primerih, če je potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in učinkovitega
razpolaganja s proračunskimi sredstvi in jih določi predstojnik Oddelka za finance.
Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav se
plačujejo v breme ustrezne proračunske postavke. Ko sredstva za plačilo teh obveznosti niso
planirana, se poravnajo v breme proračuna. S to spremembo je potrebno uskladiti proračun ob
rebalansu.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen za:
1. Odločanje o porabi proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije v skladu z
določili tega odloka
2. Odločanje o prerazporeditvah proračunskih sredstev v skladu z določili tega odloka
3. Odločanje o najetju posojila za začasno kritje odhodkov (2. odstavek 12. člena Odloka),
4. Odločanje o zadolževanju oseb javnega prava (2. odstavek 13. člena)
5. Usklajevanje potrebnih sredstev za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih
porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo
6. Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna,
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7. Odpis oz. delni odpis dolga, če bi bili stroški postopka izterjave nesorazmerni z višino
terjatve, vendar le v primeru, če dolg ne presega 100.000 SIT
8. Odločanje o brezplačni oddaji poslovnih prostorov proračunskim porabnikom s soglasjem
mestnega sveta.
Župan lahko pooblasti predstojnika Oddelka za finance za izvajanje 6. alinee tega člena.
Poročanje
17. člen
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni Oddelku za finance dostaviti medletno
poročilo o poslovanju do 15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z
bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta ter premoženjsko bilanco do 31. 3.
tekočega leta za predhodno leto.
Krajevne skupnosti pripravijo finančne načrte, ki bodo usklajeni s sprejetim proračunom
Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih dostavijo
Oddelku za finance v 15 dneh po uskladitvi s proračunom.
Tako usklajene finančne načrte potrdi Mestni svet.
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Mestna občina Nova
Gorica ustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3.
tekočega leta za preteklo leto.
18. člen
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15 % delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180
dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine
predložiti Oddelku za finance gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila in poročila
nadzornih organov za preteklo leto, če jih gradivo za sejo ne vsebuje.
19. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova
Gorica ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
20. člen
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča Mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v
prvem polletju tekočega leta, do 30. 3. pa predloži Mestnemu svetu tudi zaključni račun
proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.
21. člen
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
ŽUPAN
Mirko Brulc
Številka: 403-02-1/2003
Datum:
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN
Datum: 15. 1. 2004
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2004
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 16. 12. 2003 prvič obravnaval proračun
občine za leto 2004 ter predlagal nekatere spremembe in dopolnitve. Predloge smo skušali v
čim večji meri vključiti v proračun, seveda ob upoštevanju pričakovanih razpoložljivih
prihodkov.
PRIHODKI
Prihodki proračuna so ocenjeni na 6.952 mio SIT, od tega 68 % iz davčnih virov, 26 % iz
nedavčnih prihodkov (v tem 20 % iz koncesijske dajatve od iger na srečo), 4 % iz kapitalskih
prihodkov in 2 % iz transfernih prihodkov iz državnega proračuna.
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prilive v višini 60,5 mio SIT (kupnine stanovanj
iz privatizacije, prodaja kapitalskega deleža podjetju Vid, d.o.o., vračilo kredita Komunalne
energetike in posameznikov) in odlive v višini 120 mio SIT (povečanje namenskega
premoženja v Stanovanjskem skladu Mestne občine Nova Gorica in Javnemu skladu za malo
gospodarstvo Goriške).
Primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov in računa finančnih terjatev in naložb se
pokriva z ocenjenim prenosom nenamenskih sredstev iz leta 2003.
Vse proračunske prihodke in odhodke primerjamo z veljavnim drugim rebalansom poračuna
za leto 2003, vključno s prerazporeditvami. Ob prvi obravnavi je bil v gradivo vključen prvi
rebalans za leto 2003, ker drugi še ni bil veljaven.
V razpravi o odloku proračuna v okviru prve obravnave je bil dan poudarek o porabi sredstev
iz koncesijske dajatve od iger na srečo.
V Zakonu o igrah na srečo (Ur. list RS 134/2003-uradno prečiščeno besedilo) je določeno, da
se del koncesijske dajatve (50 % od 95,6 % koncesijske dajatve) »nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo«.
V decembru 2003 je državni zbor sprejel dopolnjen Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
vendar le-ta do danes 12. 1. 2004 še ni bil objavljen in torej ne velja. V gradivu zbirke
državnega zbora predlog omenjenega zakona v svojem 20. členu povzema dikcijo iz Zakona
o igrah na srečo, ko govori o namenskih virih financiranja razvoja turizma na ravni
turističnega območja. To pomeni, da se »koncesijska dajatev uporablja za ureditev
prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo«. V 21. členu so tudi naštete
dejavnosti in storitve, katerih izvajanje je v javnem interesu in je zanje namenjena
koncesijska dajatev:

7

1. Informacijska turistična dejavnost
2. Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja
3. Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja
4. Razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture
5. Razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom
6. Organizacija in izvedba prireditev
7. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in
turizma
8. Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
Zakon o javnih financah določa v svojem drugem členu: »Vsi prejemki služijo za pokrivanje
vseh izdatkov, razen, če s tem zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za
posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejema občinski proračun ni določeno
drugače.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur. list RS št. 130/2003) ne določa
za državni proračun namenske prihodke za turizem.
Če se, ne glede na veljavno določbo Zakona o javnih financah, vrnemo na usmeritve Zakona
o igrah na srečo in uradnega gradiva za Zakon o spodbujanju razvoja turizma, naj bi prihodke
iz koncesijske dajatve namenili ureditvi prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično
infrastrukturo.
Kot prispevek k ureditvi prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture lahko
uvrstimo:
- nakup cistern in prevozov pitne vode in sofinanciranje prevozov pitne vode (10 mio
SIT)
- nakup opreme za reševanje in podpora društvom pomembnim za zašito in reševanje
(jamarji, planinci, potapljači …) (30 mio SIT)
- interventni posegi na področju cestnega in komunalnega gospodarstva (30 mio. SIT)
- sanacija nelegalnih odlagališč (12 mio SIT)
- subvencioniranje mestnega prometa (55,8 mio SIT)
- čiščenje in urejanje mesta – ulic, zelenic, parkov (180 mio SIT)
- plačilo javne razsvetljave in širjenje mreže (89 mio SIT)
- kolesarska steza (10,5 mio SIT)
- urejanje mesta (96 mio SIT)
- prometna ureditev, arhitektonske ovire in signalizacija (10 mio SIT)
- izgradnja vodovodov, kanalizacije (735 mio SIT9
- dokumentacija za komunalne naprave in ceste (100 mio SIT)
- del stroškov namenjenih izvedbenim in strateškim prostorskim aktom, okolje (skupaj
100 mio SIT)
- priprava in izvedba razvojnih programov na področju gospodarstva, kjer je možno
zastopan turizem (100 mio SIT)
- Turistična zveza, Turistična društva, TIC, celostni razvoj podeželja, vinske ceste in
pomoč turističnim kmetijam (50 mio SIT)
- izgradnja kajak centra (40 mio SIT)
- izdelava promocijskega gradiva in turistična promocija
- sofinanciranje praznovanj in prireditev (gospodarstvo (14 mio SIT), praznovanje ob
vstopu v EU (30 mio SIT), protokol (10 mio SIT), šport (7,5 mio. SIT), prireditve in
proslave KS (6 mio SIT) – skupaj 67, 5 mio SIT)
- sklad za izobraževanje, štipendiranje, društvo prijateljev mladine (20 mio SIT)
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-

akcije v kulturi, koncertni abonma, Zveza kulturnih društev, sklad kulturnih
dejavnosti, kinomatografija (70 mio SIT)
investicije v objekte za kulturno dejavnost, samostan Kostanjevica, gledališče,
galerija (26 mio SIT)
športni park, smučarske naprave Lokve, vzdrževanje športnih površin (110 mio SIT)
pomoč športnim klubom mladih selekcij (29,5 mio SIT)
mladinska dejavnost (programi, mlad. Center 30 mio SIT)
kulturni domovi v KS 69 mio SIT

Med naštevanji nismo omenjali sredstev za izgradnjo cest, izgradnjo komunalnih objektov po
KS, neposrednih finančnih subvencij gospodarstvu in posojil gospodarstvu, kar vse prispeva
k »ureditvi prebivalcem prijaznejšega okolja, kljub temu pa se našteti proračunski odhodki
približujejo 2.000 mio SIT, kar občutno presega sredstva pridobljena iz koncesijske dajatve.
Res je opredeljevanje celih postavk zelo poenostavljeno in površno, vendar, če bi
razčlenjevali posamezne postavke po vrstah stroškov, bi lahko ugotovili, da nastopajo takšni
stroški tudi pri drugih neomenjenih področjih (šolstvo, otroško varstvo …) in bi dosegli še
večji znesek odhodkov za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in turistično infrastrukturo.
Samo celovita urejenost občine daje možnosti za razvoj turizma.
ODHODKI
Odhodki proračuna so predvideni v višini 6.972 mio SIT, kar je 9,1 % več od lanskoletnega
zneska na osnovi rebalansa sprejetega v novembru 2003. Najbolj so se povečali investicijski
transferi za 18,3 %, investicijski odhodki za 16,2 %, tekoči odhodki za 7,2 % in tekoči
transferi za 1,5 %.
Vidna je sprememba strukture odhodkov v korist investicijskih v skladu z usmeritvami iz
Načrta razvojnih programov 2004 – 2007.
Obrazložitev odhodkov po področjih porabe
1. MESTNA UPRAVA
Sredstva za delo občinske uprave se znižujejo za 1,5 % glede na letošnje leto, kar bo težko
dosegati še zlasti zaradi stroškov, ki jih Mestna uprava pokriva za druge objekte, ki so
občinska last (funkcionalni stroški v Tehnološkem parku, stavbe, ki jo koristi Politehnika…)
Področje mestne uprave je sestavljeno iz treh delov:
1. Višina plač, skupaj z dodatki in prispevki, je zakonsko predpisana in nanjo pri
oblikovanju proračuna ne moremo vplivati. Vplivamo seveda lahko na celokupno
maso stroškov delovne sile, ki je odvisna od števila zaposlenih. Kot je razvidno iz
Kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna, števila zaposlenih ne povečujemo, oz.
ostajamo na letošnji ravni. Posledično tudi indeksi ostajajo v mejah normale oz. tik
nad 100.
2. Materialne stroške smo določili z indeksom 102 manj, kot za vse ostale proračunske
porabnike.
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3. Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje smo določili v minimalnem obsegu
in v to postavko uvrstili zgolj najnujnejše projekte, pri čemer bodo mnogi, ravno tako
potrebni, morali počakati na boljše čase.
2. CIVILNA ZAŠČITA, GASILCI
Sredstva za področje 2.Civilna zaščita, gasilci v predlogu proračuna znašajo skupno
177.400.000 SIT in so za 6,5 % večji kot leta 2003. Potrebno je odplačati vozila, ki so jih v
preteklih letih nabavila gasilska društva (Dornberk, Nova Gorica in Čepovan). Zagotavljamo
minimum vzdrževanja obstoječe opreme in zadovoljivo pripravljenost društev, pomembnih za
civilno zaščito. Kar se tiče sredstev, namenjenih za intervencije, so le ta zmanjšana, vendar na
račun sredstev za protipožarno dejavnost Gasilskih društev. Skupna vsota obeh postavk (02,04
in 02,05) ostaja na lanskem nivoju, s predlagano spremembo, pa bomo dosegli večjo
transparentnost in pravilnejšo namembnost, saj se del sredstev, namenjenih za intervencije,
prekriva s sredstvi za protipožarno dejavnost. Ob slabše vzdrževani opremi pride do lomov na
intervenciji, kar ima lahko katastrofalne posledice.
Javnemu zavodu – Gasilska enota, namenjamo 86.000.000 SIT, kar je 10,3 % več kot v letu
2003, za adaptacijo prostorov zavoda pa - prav tako kot v letu 2003- ne namenjamo sredstev,
ker niso urejena razmerja z lastnikom, to je PGD Nova Gorica. Brez tega neposredna vlaganja
niso možna.

3. INFRASTRUKTURA
03,01 Interventni posegi na področju komunalnega in cestnega gospodarstva
Interventne posege na področju komunalnega in cestnega gospodarstva predstavljajo
naslednja dela:
- Hitri interventni posegi po vodnih ujmah za preprečitev večje škode na infrastrukturnih
objektih.
- Geološka poročila in izdelava nujne tehnične dokumentacije.
- Sanacija manjših plazov in usadov (podporne konstrukcije in odvodnjavanje) ter
rekonstrukcije obstoječih poškodovanih cestnih zidov.
- Sanirati je potrebno še nekaj manjših plazov in usadov, a s predvidenimi sredstvi se bo
izvajalo le najnujnejše.
Za večje plazove v Mestni občini Nova Gorica - Šmihel, Gradišče je investitor država.
03,02 Sanacija nelegalnih odlagališč
V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški opravljenih del za nadaljnjo sanacijo
divjih odlagališč, rednega odvoza zapuščenih avtomobilov, odvoz in uničenje avtomobilskih
gum in podobno, za preprečitev nadaljnjega nastajanja novih divjih odlagališč.
03,03 Subvencije za kritje izgube v javnem prometu

Subvencijo za kritje izgube v javnem prometu priznava koncedent koncesionarju
v skladu s podpisanim aneksom št. 1, ki je bil sklenjen na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 340-1/99 z dne 20.12.2001, k
pogodbi o koncesiji za opravljanje mestnega prometa št. št. 343-26/96 z dne
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14.3.1997, za pokritje izgube v mestnem potniškem prometu, ki nastane
koncesionarju zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti. V letu 2003 je bila
pogodba o koncesiji v skladu s sklepom Mestnega sveta razširjena z dodatno
progo Nova Gorica – Gorica (Italija).
03,05 Subvencije za prevoz pitne vode
Na podlagi 11. člena statuta Mestne občine Nova Gorica in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in 57/94) in 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 14/95) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 23. maja 1995 sprejel sklep – Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne
vode. Prevoz pitne vode se izvaja na območja, kjer ni zgrajeno javno vodovodno omrežje, in
to v sušnih obdobjih, ko zmanjka vode v kapničnih vodnjakih in usahnejo lokalni izviri vode.
V tem primeru je voda strogo namenjena za uporabo gospodinjstev in živine v skladu s
pravilnikom.
03,08 Plačilo komunalnih storitev (splošna dejavnost)
Dela splošne komunalne dejavnosti se izvajajo na območju mesta Nova Gorica, Solkan,
Kromberk in Rožna Dolina.
Komunalne storitve so razdeljene na naslednja dela:
- izvajanje splošne komunalne dejavnosti (pometanje javnih površin, pobiranje
navlake, izpraznjevanje smetnjakov z odvozom, odvozi javnih kontejnerjev, čiščenje
peskolovcev, košnja zelenic z odstranjevanjem trave, grabljenje, nakladanje in odvoz
v deponijo, oskrba cvetličnih nasadov, oskrba žive meje, oskrba korit, oskrba dreves
in grmovnic;
- vzdrževanje komunalnih objektov: tržnice, parkirnih hiš, pokopališča v Stari Gori;
- vzdrževanje komunalne opreme.
Zgoraj navedena dela bomo opravili v okviru razpoložljivih sredstev.
03,09 Plačilo javne razsvetljave
To so stroški za plačilo porabljene električne energije na omrežju javne razsvetljave in za
delovanje semaforjev v križiščih. Sredstva se bodo morala povečati, saj na ceno električne
energije ne moremo vplivati. Redna zamenjava varčnih žarnic sicer prispeva k zmanjšanju
porabe, po drugi strani pa omrežje javne razsvetljave širimo in dopolnjujemo, tako da se
poraba iz leta v leto povečuje.
03,10 Urejanje stavbnih zemljišč (PRILOGA 15)

A. Projektna dokumentacija in urejanje stavbnih zemljišč
Ostala območja
Sredstva iz te postavke se bodo črpala za nadaljevanje sofinanciranja zemljiškokatastrske
nove izmere območja Kromberk (sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije) ter za sanacijo in dograditev komunalne
infrastrukture na območju Mestne občine Nova Gorica.

Urejanje obrtne cone Solkan
V letu 2002 se je pričelo z izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Obrtne cone
Solkan do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2002. Izveden je bil spodnji ustroj cestišča in deloma fekalna kanalizacija. V letu 2004 bomo
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nadaljevali z izgradnjo fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, TK
omrežja, javne razsvetljave, TP, VN in NN omrežja ter deloma ceste s parkirišči na območju
cone do višine razpoložljivih sredstev.

B. Projektna dokumentacija in študije
Komunalna oprema novega naselja Boršt – Vogrsko
V letu 2003 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo za komunalne naprave na območju novega naselja Boršt – Vogrsko. V letu 2004
bomo na podlagi parcelacije odkupi zemljišča za potrebe izgradnje ceste in pločnika ter
pridobi soglasja soglasodajalcev in gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne
infrastrukture na tem območju.

Ostale dopolnilne dokumentacije
Izdelava dokumentacije za komunalno infrastrukturo na različnih območjih Mestne občine
Nova Gorica.
Območje Mlac Ozeljan
V letu 2003 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo za komunalne naprave (ceste, meteorne in fekalne kanalizacije, vodovod, TK
omrežje, javna razsvetljava, TP, VN in NN omrežje) na območju zazidalnega načrta Mlac v
Ozeljanu. V letu 2004 se izdela projektna dokumentacija podpornih konstrukcij ter pridobi
soglasja soglasodajalcev in gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture in
podpornih konstrukcij na tem območju.
03,11 Širitev mreže javne razsvetljave (PRILOGA 16)
S sredstvi, navedenimi v tej proračunski postavki bomo uredili javno razsvetljavo v ul. M.
Klemenčiča, ul. J. Makuca in v Ul. XXX. divizije. Prav tako bomo izvedli elektromontažni
del javne razsvetljave ob Cankarjevi ulici, to je nadaljevanje investicije iz leta 2001, ko je bil
izveden gradbeni del v sklopu ureditve parkirišč.
03,12 Investicije v posodobitev cestnega omrežja in prometna ureditev (PRILOGA 1)
Glavni poudarek je nadaljevanje koncem leta 2001 začete gradnje obvoznice KromberkSolkan. V letih 2001 in 2002 je bila zgrajena prva faza in sicer krožno križišče na območju
Nove Gorice. Druga faza zajema izgradnjo trase vključno s predorom in viaduktom. V letu
2003 smo zgradili 1. etapo druge faze, ki zajema dostopno cesto do viadukta in viadukt. V
letu 2004 je predvidena izvedba 2. etape – predor ter pričetek del na izgradnji 3., etape – trasa.
Pomembnejša investicija je še pričetek gradnje obvoznice Renče.
Predlagana je izvedba investicij po navedenem seznamu:
Obvoznica Solkan (gradnja)
V letu 2004 se bodo nadaljevala dela na izgradnji 2. etape II. faze, ki zajema izgradnjo
predora. V novembru je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za
gradnjo. Pogodba z izbranim izvajalcem bo podpisana po sprejemu proračuna RS za leto
2005, predvidoma v januarju 2004. Rok za izvedbo del je 14. mesecev po podpisu pogodbe.
Planirana sredstva predstavljajo kritje deleža MONG pri izgradnji predora (cca 200,0 mio
SIT), preostala sredstva pa naj bi pokrivala pričetek gradnje 3., zadnje etape v okviru
obvoznice, to je trase. V kolikor želimo ta sredstva pravočasno porabiti, je nujno, da se v plan
12

RS za leto 2005 oz v rebalans vključijo višja sredstva od predvidenih. Predlaganih 495,0 mio
SIT predstavlja sredstva za pokrivanje stroškov izgradnje predora, javno naročilo za gradnjo
trase pa se ne more pričeti, če niso zagotovljena finančna sredstva. V nasprotnem primeru je
pričakovati, da bo podobno kot letos javni razpis za traso izveden v novembru 2004, pogodba
pa podpisana v januarju 2005. Tudi ta dinamika izgradnje še omogoča zastavljen cilj –
dokončanje gradbenih del v letu 2006 in finančno pokritje investicije v letu 2007.
Obvoznica Renče (načrti PGD in PZI, odkupi zemljišč in izvedba)
V letu 203 je bil sprejet lokacijski načrt za obvoznici Renče. Med drugim je lokacijski načrt
predvidel izbor projektanta za most z javnim natečajem. Natečaj že poteka. Dokončen izbor
projektanta za most bo znan v februarju 2004. V skladu z razpisnim gradivom bo izbrani
projektant zaključil s projekti PGD za most v štirih mesecih po podpisu pogodbe, predvidoma
v juniju 2004. Sledilo bo pridobivanje gradbenega dovoljenja za most in tudi izbira
najugodnejšega ponudnika za izvedbo. V letu 2004 se bo izdelala tudi tehnična
dokumentacija za traso obvoznice. Že v letu 2003 se je na podlagi lokacijskega načrta pričelo
z odkupi potrebnih zemljišč. Odkupi se bodo nadaljevali še v letu 2004.
Ureditev dela ulice Tureli v Renčah
V letu 2003 smo pričeli z urejevanjem dela ulice Tureli v Renčah. Izvedena je meteorna
kanalizacija za odvod površinskih meteornih vod iz tega območja ter deloma fekalna
kanalizacija in vodovodno omrežje. V letu 2004 se izvede podporni zid z vtočnimi jaški za
odvod meteornih vod in makadamska utrditev tega dela ulice.
Zidovi, pločnik in asfaltna prevleka – ulica Damber, Bonetovšče - Fajdigovšče
Ta proračunska postavka je po zadnji uskladitvi sestavljena iz dveh naslednjih investicij, ki
nista smiselno povezani in tudi predvidena sredstva so premajhna za smiselno zaključitev
faznosti del :
»Zidovi, pločnik in asfaltna prevleka – ulica Damber
Gre za nujno nadaljevanje del po izgradnji vodovoda in kanalizacije.
Bonetovšče – Fajdigovšče (širitve – zidovi nadaljevanje)
Gre za nujno nadaljevanje del v skladu s projektno dokumentacijo. Po izvedenih širitvah bo
po tej trasi izveden tudi vodovod proti Ravnici in ostala infrastruktura za zgoraj navedeni
naselji, kjer so predvideni tudi ureditveni načrti.«
Pločnik Volčja Draga – I. faza
V letu 2003 je bilo zgrajeno AP za smer Sežana. V okviru investicije je bila urejena tudi javna
razsvetljava na samem območju AP. Za priklop javne razsvetljave je bil zgrajena kanalizacija
vdolžini cca 100 m do TP Volčja Draga II (v smeri proti Novi Gorici). Pred dokončno
sanacijo tega dela vozišča je smotrno, da se uredijo pločniki, katerih izgradnja je predvidena v
naslednjih letih. Planirana sredstva pokrivajo izgradnjo cca 100m pločnika od zgrajenega
avtobusnega postajališča v smeri proti križišču za Renče.
Pločnik Bukovica – I. faza
Bukovica je podobno kot Volčja Draga eno zadnjih naselij ob državni cesti, ki še nima
urejenih pločnikov. Dokumentacija se bo izdelala za odsek ceste od pasarele čez železniško
progo do križišča za Renče. Planirana sredstva pokrivajo odkupe zemljišč ter druge stroške v
okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja. Del sredstev bomo porabili za izvedbo
pripravljalnih del. Izgradnja pločnikov v celoti zahteva bistveno večja finančna sredstva, še
zlasti ker bo potrebno na obravnavanem odseku urediti tudi drugo infrastrukturo ( vodovod,
kanalizacija).
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Pločnik ob regionalni cesti skozi Šempas, dokončanje
V prejšnjih letih je bil zgrajen najprej skozi naselje Šempas, kasneje pa še skozi naselje Osek.
Nedokončana je ostal cca 60 m dolg odsek, ki bi povezal oba že zgrajena pločnika. Gradnja
bo zahtevna, saj bo potrebno širiti most preko potoka Tribušak neposredno ob stanovanjski
hiši, ki je od ceste oddaljena cca 4 m. Stranka se s posegom strinja, saj bi bil s tem rešen tudi
problem zaščite stanovanjskega objekta. Objekt leži namreč tudi cca 1,5 m nižje od ceste in ni
varovan niti z odbojno ograjo.
Ureditev pločnikov z odvodnjavanjem v Grgarju ob regionalni cesti Grgar – Čepovan
Gre za nujno nadaljevanje del, ki so začasno dovoljena s strani Direkcije za državne ceste in
kompletacijo meteorne kanalizacije ter pločnikov v tem delu Grgarja.
Semaforizacija Križišča Meblo
Zaradi velike prometne obremenitve postajata križišči pri Hrastu in Meblu vse bolj nevarno,
zlasti za vključevanje levih zavijalcev v promet, kot tudi pešcev in kolesarjev. Gradbena dela,
ki so potrebna za semaforizacijo križišč so že vsa izvedena. V letu 2003 je bilo na podlagi
soglasja DRSC za obe križišči izvedeno 24-urno štetje prometa ter izdelana študija
upravičenosti semaforizacije obeh križišč. Iz študije izhaja, da samo semaforizacija križišča
pri Hrastu ne bi zagotavljala zadovoljivega servisiranja prometnih zahtev. Vključevanje
prometa iz neprednostnih priključkov bi bilo lažje, pojavljale pa bi se večje zamude in kolone
na Kromberški cesti, ki bi segale vse do krožnega križišča, kar bi lahko povzročalo večje
zastoje na širšem območju Nove Gorice. Predlog je, da se križišče pred semaforizacijo delno
rekonstruira tako, da se doda desni zavijalni pas na Kromberški cesti dolžine > 60 m.
Alternativa temu ukrepu je gradnja nove, vzporedne ceste (Vodovodna pot).
Semaforizacija križišča pri Meblu ni problematična.
Kljub temu, da je križišče pri Hrastu prometno bolj obremenjeno je zaradi možne takojšnje
izvedbe v proračun vključena semaforizacija križišča Meblo. V predhodnem soglasju DRSC
je že bilo nakazano, da je zaradi medsebojne povezanosti križišč potrebno obe križišči
obravnavat kot celoto, zato bo od soglasja DRSC odvisno ali bo potrebna istočasna ureditev
obeh križišč.
Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umerjanje prometa in odstranitev
arhitektonskih ovir
Urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ki omogoča večjo preglednost in
varnost v prometu, obnova prehodov za pešce in izvajanje drugih ukrepov za umirjanje
prometa. Prav tako bomo odstranili nekaj arhitektonskih ovir v križiščih, na pločnikih,
ploščadih in ob stanovanjskih blokih.
Ureditev prehoda za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju
Pregled stanja prehodov za pešce je pokazal, da so le-ti v mnogih primerih označeni s talno
signalizacijo, a slabo osvetljeni oz. vidni. V letu 2003 sta bila tako na sodobnejši, predvsem
pa varnejši način urejena prehoda za pešce na Cankarjevi ulici v Novi Gorici (ob Ledinski
šoli) in na UL. Tolminskih puntarjev ob stavbi PDG. V letošnjem letu je predvidena ureditev
enega prehoda na širšem mestnem območju.
Dostopna cesta Zmajna (dokumentacija, zemljišča, sanacija podpornega zidu)
Novozgrajeni objekti v zaselku Zmajna na Volčji Dragi imajo urejeno dostopno pot, ki pa je
deloma v privatni lasti, zato je dostop večkrat moten. V letu 2003 je MONG poizkušala
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pridobiti potrebna zemljišča, ki so še v zasebni lasti. Pogajanja z lastniki dela ceste se bodo
nadaljevala tudi v letošnjem letu. V letu 2003 je bilo potrebno interventno urediti podporni zid
ob delu ceste, ki je javno dobro.
Asfaltna prevleka ceste skozi Britof do pokopališča na Vogrskem
Investicijo na cesti Britof do pokopališča na Vogrskem je v nujno vključiti v proračun, ker je
prišlo ob izvajanju te investicije do dodatnih nujnih posegov.
Kolesarska steza ob Erjavčevi ulici
MONG je tudi v štiriletni razvojni program MONG za obdobje 2004-2007 vključila
izgrajevanje kolesarskega omrežja. Ena od primarnih žil na območju mesta je ureditev
kolesarske poti po Erjavčevi ulici. Predvidena sredstva ne zadoščajo za rekonstrukcijo ulice in
izgradnjo kolesarske steze v celoti.
Lokalna cesta Renče-Gradišče-Oševljek – I. faza
V letu 2003 je bil na omenjeni cesti rekonstruiran most (širitev mosta).Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev se je izvedla začasna navezava mosta na obstoječo cesto. S planiranimi
sredstvi bi se v nadaljevanju mosta uredil podporni zid, ki bi omogočal dokončno navezavo
razširjenega mosta na cesto.
Dostopna pot Prvačina – Dornberk
V letu 2002 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za most čez Vipavo v Prvačini. Navezava
mostu na obstoječo cestno infrastrukturo na območju Prvačine je urejena. Neurejena po ostaja
dostopna pot od mostu do Dornberka. Planirana sredstva vključujejo parcelacijo dela ceste v
dolžini cca 400 m, ureditev večjega propusta, preostanek sredstev pa za urejanje poti.

Ureditev Kolodvorske ulice v Dornberku
Ureditev meteorne in fekalne kanalizacije ter ureditev pločnika.

Semaforizacija križišča Volčja Draga
Križišče regionalne ceste R1-204 Nova Gorica-Sežana in regionalne ceste R3-615 Tri hiše –
Vogrsko – Volčja Draga – Bukovica – Miren je prometno zelo obremenjeno.Vključevanje
vozil z regionalne ceste R3-615 (levi zavijalci, ker gre za obliko T križišča) je praktično
nemogoč. Z ureditvijo semaforizacije križišča bi se povečala varnost. Ker gre za križišče dveh
državnih cest, bo potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Predhodno bo potrebno izvesti štetje prometa in izdelati študijo upravičenosti semaforizacije
ter izdelati načrt PGD, PZI za rekonstrukcijo križišča in izvedbo semaforizacije.
Rekonstrukcija ceste Dombrava – Vogrsko
Na odseku lokalne ceste med rekonstruiranim mostom na Vogrskem in Dombravo je
potrebno razširiti cesto v skladu z izdelanim projektom. V tem letu bomo izvedli I. fazo v
okviru razpoložljivih sredstev.
Nadaljevanje kolesarske steze do pokopališča v Stari Gori
Pri izvedbi regulacije Vrtojbice je bil puščen koridor za ureditev kolesarske steze ob Vrtojbici
od Rožne Doline do Stare Gore. Planirana sredstva omogočajo pričetek urejanja
dokumentacije in zemljišč za potrebe kolesarske steze.
Rekonstrukcija ceste na Mandrijo – v KS Rožna Dolina
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03,13 Urejanje mesta (PRILOGA 2)
Mirujoči promet (obnova in razširitev javnih parkirnih mest, obnova pločnikov,
obnova javnih površin ob stanovanjskih blokih, označevanje stez, urejanje sprehajalnih
poti, itd.)
V okviru te proračunske postavke bomo nadaljevali z obnovo dotrajanih pločnikov ob
Prešernovi, Erjavčevi, Bazoviški, Tominčevi ulici, ulici Gradnikove brigade ter ulici T.
Zamejskega. Prav tako bomo v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevali z obnovo oz.
rekonstrukcijo parkirišč ob Gregorčičevi, Delpinovi in Rutarjevi ulici v Novi Gorici.

Hortikulturna ureditev mesta
V okviru te proračunske postavke bomo izvedli nadomestno saditev dreves ob Cankarjevi,
Delpinovi ulici, ulici Gradnikove brigade ter ob otroških igriščih.
Obnovili bomo nekaj zelenic in dotrajanih nasadov ob Kidričevi, Erjavčevi ulici in ulici
Gradnikove brigade ter uredili nekaj novih nasadov ob Vojkovi, Jelinčičevi, Erjavčevi in
Delpinovi ulici v Novi Gorici.
Ureditev parka Rafut
Po pogodbi med Mestno občino Nova Gorica in Politehniko je potrebno zagotoviti sredstva
za redno vzdrževanje parka Rafut.
Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, stebrički)
Določeno komunalno opremo, ki je dotrajana ali uničena, bomo obnovili. Nekaj pa jo je
potrebno na novo postaviti na posameznih mestih za izboljšanje komunalnega standarda.
Sanacija viaduktnega objekta – Ulica Gradnikove brigade (nadaljevanje)
Nadaljevanje sanacije v okviru razpoložljivih sredstev po odločbi inšpekcije Ministrstva za
okolje in prostor.

Sanacija ploščadi med občinsko stavbo in Novo KBM
Za rekonstrukcijo ploščadi med občinsko stavbo in Novo KBM, ki je v zelo slabem stanju in
nevarna za hojo, je izdelana projektna dokumentacija. Za sofinanciranje se dogovarjamo s
predstavniki Nova KBM in HIT-a.
Z navedenimi sredstvi v predlogu proračuna bomo izvedli samo I. fazo, to je del v podaljšku
upravne stavbe MONG proti zahodu, kjer bo HIT, d.d., financiral izdelavo in postavitev
fontane – skulpture.
Ureditev Borovega gozdička
Uredijo se pešpoti, javna razsvetljava in postavijo klopi v Borovem gozdičku v Novi Gorici.
Sanacija tržnice v Novi Gorici
Z navedenimi sredstvi bomo obnovili le del tržnice kot začasno rešitev.
Trg ob železniški postaji v Novi Gorici
Ureditev trga v skladu s projektno dokumentacijo.
03,14 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh
Sofinanciranje se izvaja na državnih gozdovih, zasebnih gozdovih in gozdovih, ki so v
postopku denacionalizacije, v skladu s tripartitno pogodbo med Mestno občino Nova Gorica,
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Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana in Zavodom za gozdove
Slovenije iz Ljubljane.
Skupna obveznost je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih
del za 63,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 8,93 km gozdnih cest v gozdovih, ki so
lahko predmet denacionalizacije in 144,58 km gozdnih cest v državnih gozdovih, na podlagi
programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. Vzdrževalna
dela je treba izvajati preko celega leta. Mestna občina Nova Gorica je dolžna vzdrževalna dela
na gozdnih cestah oddati na način, ki to določa Zakon o javnih naročilih in Zakon o
izvrševanju proračuna R Slovenije. Zagotoviti sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pri izboru izvajalca in podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem
vzdrževalnih del.
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest vključujejo tudi sredstva za izvedbo večjih
vzdrževalnih del na cesti Trnovo – Rijavci – Kopitnik, vključno z asfaltacijo ceste.
03,14 Sofinanciranje vzdrževalnih del na javnih poteh (PRILOGA 13)
Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti po posameznih krajevnih skupnostih glede
na dolžino javnih poti in za zimsko službo na javnih poteh po krajevnih skupnostih. Dodana je
podpostavka Asfaltne prevleke posameznih dotrajanih delov lokalnih cest.
03,15 Nakup zemljišč
V tej proračunski postavki se planirajo sredstva za nakupe zemljišč na območjih obrtnih in
stanovanjskih con. Največji del sredstev je namenjen nakupu zemljišča v Obrtni coni Solkan.
Ravno tako se iz te postavke črpajo sredstva za odkupe zemljišč, na katerih so že zgrajeni
objekti javne infrastrukture, pa lastnikom zemljišč odškodnina za odvzeto zemljišče še ni bila
izplačana, kakor tudi sredstva za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo objektov občinske
javne infrastrukture (ceste, pločniki, pokopališča, parkirišča itd).
03,16 Odkup gradbenih objektov, priprava dokumentacije, dokumentacija za obvoznico
Solkan
V tej postavki so zajeti objekti oziroma stroški za nadomestne gradnje objektov, ki jih je
potrebno odstraniti zaradi izgradnje obvoznice Solkan – Kromberk .
03,16 Dokumentacija za cestno infrastrukturo (PRILOGA 3)
V prilogi 3 je vključenih 17 postavk za izdelavo potrebne dokumentacije, ki bo omogočala
odpiranje novih investicij ter ena postavka, ki obsega izmere že zgrajenih cest, oziroma
dopolnjevanje katastra cest.
Vrednost vseh predlaganih projektov znaša preko 80,0 mio SIT. Planiranih sredstev pa je za
polovico manj.
Predlagamo, da se prioritetno izdela dokumentacija za ureditev pločnikov v večjih naseljih ob
državnih cestah (Volčja Draga, Draga – Dornberk, Šempas, Bukovica, Grgar) ter
rekonstrukcijo križišča z ureditvijo prehoda za pešce ob obrtni coni Merkur v Rožni Dolini.
03,17 Dokumentacija za komunalne naprave (PRILOGA 4)
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Nadaljevanje in na novo projektiranje gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za izgradnjo vodovodov in kanalizacije s čistilnimi napravami in vodohrami za
navedena naselja in dokumentacija za poslovilno dvorano in poslovilne objekte na
pokopališču v Stari Gori.
Dokumentacija za javno razsvetljavo
Sredstva za projektiranje rekonstrukcij na omrežju JR in projektiranje širitve mreže JR.
Dokumentacija za poslovilno dvorano in poslovilne objekte na pokopališču Stara Gora
Doprojektiranje poslovilne dvorane, za katero je bilo v osemdesetih letih izdano gradbeno
dovoljenje, je nujno, tako da bo dokumentacija pripravljena za graditev objekta, ki je na
osrednjem pokopališču v Stari Gori.
03,18 Komunalni objekti, razsvetljava, splošna komunalna dejavnost v KS
(PRILOGA 14)
Izvajanje del po priloženi tabeli.
03,20 Sanacija in izgradnja komunalnih objektov (PRILOGA 5)
Kanalizacija Prvačina, III. faza s čistilno napravo
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Prvačini, III. faza s čistilno napravo.
Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije Soška cesta – pokopališče v Solkanu
Dokončanje »A« kanala v Soški cesti in priključitev greznice Solkan – sever na »A« kanal.
Izvedba fekalne kanalizacije v Grgarju
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Grgarju.
Kanalizacija Ozeljan
Nadaljevnaje izgradnje kanalizacije v Ozeljanu.
Kanalizacija Renče
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Renčah.
Kanalizacija Dornberk, IV. faza
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Dornberk, IV. faza.
Kanalizacija Ravnica
Izgradnja kanalizacije v Ravnici.
Čistilna naprava bolnišnica Stara Gora
V letu 2003 so bila na objektu Skupna čistilna naprava bolnišnica Stara Gora izvedena
zemeljska in gradbena dela do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2003. Po sprejemu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 se
prične z izvajanjem obrtniških, strojno in elektro instalacijskih del ter zunanje ureditve. Do
poletja 2004 naj bi čistilna naprava pričela s poskusnim obratovanjem.
Ureditev odvodnje meteornih voda v Spodnjem Lemovem (Volčja Draga)
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V letu 2003 se je pričelo z urejevanjem meteorne odvodnje v Spodnjem Lemovem (Volčja
Draga). V letu 2004 bi se dela zaključila in tako bi se preprečilo poplavljanje niže ležečih hiš
v Spodnjem Lemovem.
Poglobitev kanalizacije v ulici B. Kalina v Solkanu
Za potrebe izgradnje peš poti ob Ulici B. Kalina v Solkanu je potrebno poglobiti obstoječo
fekalno kanalizacijo, ki je bila zgrajena v fazi izgradnje stanovanjskih objektov na tem
območju.
Takso za obremenjevanje vode (zbira javno podjetje Vodovodi in kanalizacije, d.d.)
Takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (zbira Komunala, d.d.)
Sredstva se odvajajo na Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda, Občino Miren –
Kostanjevica, Občino Kanal ob Soči in Občino Šempeter – Vrtojba.
Sredstva se zbirajo glede na količino in karakteristike zbranih in odloženih odpadkov. Občine,
ki združujejo sredstva iz tega naslova bodo v letu 2004 zbrale skupno 150 mio SIT, od tega
Mestna občina Nova Gorica 86 mio SIT. Sredstva so namenjena za realizacijo programa
prilagoditve odlagališča nenevarnih odpadkov določilom Pravilnika o odlaganju odpadkov. V
letošnjem letu smo Ministrstvu za okolje in prostor prijavili investicije v višini 350 mio SIT
za projekt odplinjanja odlagališča in 5 mio SIT za izgradnjo začasnega skladišča za nevarne
odpadke. Manjkajoča sredstva bodo zagotovljena iz investicijskega tolarja iz takse vštete v
nadomestilu za odvoz odpadkov (124 mio SIT), preostala sredstva pa bo upravljalec
odlagališča zagotovil s kreditom (81 mio SIT).
Predlog investicij iz teh sredstev je pripravila Komunala, d.d., Nova Gorica
03,21 Izgradnja komunalnih objektov (PRILOGA 6)
A) Vodovodi – novogradnje
Lokatonci
Dokončanje izgradnje vodovoda Lokatonci – Sveta Gora, tehnični pregled, poiskusno
obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vodovod Ravnica
Nadaljevanje izgradnje vodovoda proti Ravnici.
Vodovod Trnovo – Voglarji
Nadaljevanje izgradnje vodovoda od Trnovega proti Voglarjem.
Vodovod Bate – črpališče
Dokončanje črpališča pitne vode v Batah, postavitev transformatorja, izvedba tehničnega
pregleda, poizkusno obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vodovod Kuščarji - Mokrini
Dokončanje vodovodnega omrežja s črpališčem od Kuščarjev do Mokrinov, tehnični pregled
z uporabnim dovoljenjem.
Vodovod Branik – Zgoni
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Pričetek in dokončanje izgradnje vodovoda od Branika do zaselka Zgoni, tehnični pregled in
pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vodovod Šmihel (od servisa Peugeot do št. 21/a)
Izgradnja vodovoda v Šmihelu.
Prestavitev vodovoda – zbiralnik Pikol
Pripravljalna dela za prestavitev vodovoda pri zbiralniku Pikol v Rožni Dolini. Izgradnja
komunalnih objektov na suhem zadrževalniku Pikol je skupna investicija, ki jo izvajata
MOPE in Mestna občina Nova Gorica.
Črpališče Čepovan – Dol
Pričetek izgradnje črpališča za pitno vodo na izvrtini Čepovan – Dol.
Ureditev čiščenja in dezinfekcije vode v Čepovanu (UV s povezavo in sanacijo)
Ureditev dezinfekcije vode na čepovanskem vodovodu in sanacija vodovodnega omrežja
Čepovan – Puštale.
Rezervoar in omrežje Ozeljan
Pričetek izgradnje rezervoarja pitne vode in vodovodnega omrežja v Ozeljanu.
B) Rekonstrukcije (proračunska postavka)
Rekonstrukcija vodovoda na Vogrskem med OŠ in pokopališčem
Rekonstrukcija se izvaja iz proračunskih sredstev.
Rekonstrukcija vodovoda Prvačina
Potrebno je rekonstruirati posamezne dele vodovoda, ki poteka v bližini trase nove
kanalizacije.
C) Rekonstrukcije (NI proračunska postavka)
Rekonstrukcije vodovodov na Preserjih, v Renčah, v Prvačini, v Dornberku in na Gradišču se
izvajajo po letnem planu javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija, d.d. Nova Gorica in se
financirajo iz njihovih amortizacijskih sredstev.
03,23 Sofinanciranje vzdrževanja železniških prehodov
V skladu z Zakonom o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97), Zakonom o varnosti cestnega
prometa (Ur. list RS, št. 30/98, 33/00, 39/00, 49/00, 61/00 in 100/00), Uredbo o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/98), Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00), Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest (Ur. list RS, št. 62/98) in v skladu z
določili Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS, št. 85/00) je Mestna občina
Nova Gorica dolžna vzdrževati cestno prometno signalizacijo in prometno opremo (svetlobni
znaki za označevanje prehoda čez železniško progo), vzdrževanja mehanskih zapornic na
nivojskih križanjih občinskih cest z železniškimi progami na območju Mestne občine Nova
Gorica.
Razmejitev obveznosti stroškov pri rednem in investicijskem vzdrževanju cestno železniških
križanj med Mestno občino Nova Gorica in Slovenskimi železnicami še ni točno določena. Še
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vedno se pravno rešuje na Direkciji R Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje
in varstvo cest v Ljubljani.
Po dokončni odločitvi pravnega tolmačenja med Slovenskimi železnicami in Direkcijo R
Slovenije za ceste nam bo znana višina naših obveznosti.
Del planiranih sredstev pa je namenjen za sofinanciranje avtomatizacije enega železniškega
prehoda (po dogovoru s Slovenskimi železnicami najverjetneje prehod Saksid).
03,24 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic
Iz te proračunske postavke se financira redno vzdrževanje lokalnih cest vključno z zimsko
službo v skupni dolžini 150 km.
4. OKOLJE IN PROSTOR

1. Proračunska postavka 04,01 – strateški prostorski akti
V letu 2004 bomo nadaljevali s pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, v skladu s predvideno
metodologijo dela v prehodnem obdobju do priprave strategije prostorskega razvoja občine,
kot jo določa nova zakonodaja. V sklopu teh aktivnosti bomo v letu 2004 nadaljevali in
zaključili z izdelavo strokovnih podlag za poselitev v občini ter izdelavo urbanistične zasnove
mesta, dveh ključnih strokovnih gradiv, ki jih je občina doslej pogrešala. Nadaljevali bomo s
strokovnim delom na področju čezmejnega sodelovanja pri načrtovanju prostora.

2. Proračunska postavka 04,02 – izvedbeni prostorski akti
Po sprejetju prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica smo
pričeli s pripravo vrste izvedbenih prostorskih aktov. V letu 2004 bomo nadaljevali z izdelavo
izvedbenih prostorskih načrtov in posebnih strokovnih podlag zanje. Zaključena bo izdelava
spremembe ureditvenega načrta Kulturni center, lokacijskega načrta Ob železniški postaji,
izdelani bodo lokacijski načrt za industrijsko cono Bukovica-Volčja Draga, lokacijski načrt
Parkovšče, lokacijski načrt Športni park Solkan, lokacijski načrt Rožna dolina III-sprememba,
lokacijski načrt za podaljšek Lavričeve ceste v Novi Gorici in lokacijski načrt za območje
sodišča v Novi Gorici. Zaključena bo redakcijska sprememba prostorskih ureditvenih pogojev
v Mestni občini Nova Gorica.

3. Proračunska postavka 04,03 – prostorski informacijski sistem
V letu 2004 bomo zgolj vzdrževali spletno storitev Prostorski informacijski sistem občin
(PISO) in podatkovno bazo internega prostorskega informacijskega sistema. Skrbeli bomo za
pridobivanje vseh potrebnih ažurnih digitalnih podatkov za območje Mestne občine Nova
Gorica in zgolj nujno dopolnjevanje programske opreme za delovanje sistema.

4. Proračunska postavka 04,04 - okolje
V letu 2004 bomo poskrbeli za pripravo občinskega programa varstva okolja, kot ene
temeljnih nalog mestne občine. V sodelovanju z ostalimi občinami v regiji bomo, na podlagi
izsledkov študije o izvedljivosti in upravičenosti regijskega sistema ravnanja z odpadki,
skrbeli za vzpostavitev in začetek delovanja regijskega sistema. Tudi v letu 2004 se bomo
aktivno vključili v svetovno akcijo v okviru tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila. V
okviru rednega monitoringa kvalitete pitne vode bomo tudi v tem letu izvajali nadzor na
manjših vodovodnih sistemih in nadzor nad kvaliteto kopalnih vod. Skrbeli bomo za
vzdrževanje in spremembe aplikacije EMP na ekološki postaji.
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5. GOSPODARSTVO
Planirana sredstva proračuna iz postavke GOSPODARSTVO so v letu 2004 za 48 mio SIT
višja od sredstev v letu 2003.
V postavki Priprava razvojnih programov 05,01 v višini 4 mio so predvidene podpore
projektom : Usposabljanje svetovalcev za razpise EU in RS, organizacija mednarodne
konference rizičnega kapitala in izvajanju dela projekta Križišče kreativnosti.
Dodana je nova postavka 05,01-razvojni projekti-izvajanje v višini 110 mio. S tem bo
sofinancirano prvo leto izvajanja treh projektov, ki so ocenjeni za strateške razvojne projekte,
katerih naslovi so : Poslovne cone Goriške (krovni projekt), Središče za razvoj kompetenc ter
Turistična destinacija Goriške (krovni projekt). Projekti bodo prijavljeni na razpis za
sofinanciranje strukturnih skladov v januarju 2004, predvideno povračilo vloženih sredstev je
44 mio.
Sredstva za izvajanje programa vinske ceste so v višini 2mio.
Srestva za subvencije v kmetijstvo pod 05,02 se zmanjšajo na 17 mio in pokrivajo potrebe
regresiranja odkupa mleka , nadzora kvalitete tal, zaščite živali in podobnih storitev za
potrebe kmetovalcev ter v manjšem znesku kot v lanskem letu tudi subvencije investicij
kmetijskim pridelovalcem.
Subvencije v kmetijstvo-urejanje kmetijskih zemljišč pod 05,03 so 10 mio in so nekoliko
nižja kot v preteklem letu .
Novo je sofinanciranje projektov s področja kmetijstva pod 05,02 v višini 3mio.
Skladno z nižanjem vseh postavk so za 5 mio znižana tudi sredstva za programe Turistične
zveze (20mio) in za stroške delovanja turistično informacijskega centra (TIC) pod 05,20 ,
kjer so 2 mio.
Za stopnjo inflacije pa so višja sredstva za programe turističnih društev (3 mio).
Projekt obnove Tabora CRPOV je financiran v višini 10mio, s čemer je zadovoljeno
minimalnemu pogoju 50% sofinanciranja lokalne skupnosti za sicer že pridobljeno
sofinanciranje države. Podoben projekt CRPOV za območje Ozeljan-Osek je financiran v
višini 3,5 mio .
Za delovanje javnega sklada za razvoj malega gospodarstva je pod postavko 05,07 namenjeno
3 mio, za povečanje namenskega premoženja sklada za kreditiranje in garancije pa pod isto
postavko v spodnjem delu tabele 25 mio.
Program ulova in azila za potepuške pse ostaja v višini lanskih sredstev 4 mio.
Postavka 05,11 sofinanciranje prireditev in praznovanj se je z 8 mio v prvem predlogu
povišala na lanskoletno vrednost 14 mio, saj zaradi vstopa v EU teh sredstev v tem letu ne
moremo znižati.
Za pripravo gradiva za turistično promocijo namenjamo nižja sredstva (10 mio), pri čemer naj
bi šli v manjšo količino vendar kvalitetnejše predstavitve.
Za sofinanciranje dejavnosti Primorskega tehnološkega parka (05,17) namenjamo 7 mio, 5
mio manj kot v preteklem letu. Prav tako za sofinanciranje delovanja Regijske razvojne
agencije (05,18), kjer namenjamo 5 mio.
Pod drugima dvema postavkama 05,17 namenja mestna občina v tem letu skupaj
70 mio SIT za nakup in prvo fazo adaptacije prostorov za potrebe Primorskega tehnološkega
parka na mejnem prehodu Vrtojba.
Postavka 05.22 finančne subvencije v gospodarstvu ( ki je bila uvedena prvič v letu 2003 in s
katero smo med drugim pomagali pri samozaposlitvi 15 brezposelnim osebam ter pri
zaposlitvi 4 pripravnikov z visoko in višjo izobrazbo ter 4 težje zaposljivim brezposelnim
osebam) je 30 mio. Skladu dela ohranjamo enako višino sredstev 5 mio kot v lanskem letu.
Nova je postavka 05,25 Urejanje kajak proge v višini 40 mio zaradi priprave na svetovno
mladinsko prvenstvo.
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6. ŠOLSTVO
V Mestni občini Nova Gorica deluje 9 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2003/2004
vključeno sledeče število učencev:
Število
Osnovna šola
1. Branik
2. Čepovan
3. Dornberk
Prvačina
4. Fran Erjavec N.G.
5. M. Štrukelj N. G.
Ledine
6. Renče
Bukovica
7. Solkan
Grgar
Trnovo
8. Šempas
9. Kozara
SKUPAJ

Oddelkov
9
5
11
3
22
24
9
12
3
23
4
1
14
5
145

Učencev
164
40
224
44
454
522
185
244
33
535
59
9
241
39
2.793

Teritorialno sodi v našo občino tudi podružnična šola Vogrsko, kjer je v 2 kombiniranih
oddelkih 28 učencev vendar skladno z dogovorom z Občino Šempeter – Vrtojba ta šola sodi v
šolski okoliš Osnovne šole Šempeter. Tako se za to šolo zagotavlja samo sredstva potrebna za
vzdrževanje objekta.
Vse osnovne šole vzporedno izvajajo program devetletne in osemletne osnovne šole tako, da
v letošnjem šolskem letu ni šestega razreda osnovne šole. V vse osnovne šole je vključeno
2793 učencev, kar je 81 učencev več kot v šolskem letu 2002/2003. V prve razrede je
vključeno skupno 494 učencev od tega 303 učenci v 13 oddelkih devetletke ter 191 učencev v
9 oddelkih osemletke. Upoštevaje število učencev v osmih in prvih razredih ocenjujemo, da
bo v šolskem letu 2004/2005 le minimalno zmanjšanje števila učencev. Od vseh učencev jih
je 113 oziroma 40 % vključeno v podaljšano bivanje in je to občutno povečanje v primerjavi s
šolskim letom 2002/2003, ko je bila v podaljšano bivanje vključeno 34 % učencev.
Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo, 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. Lokalna skupnost pa preostale materialne stroške
vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti ter predvsem sredstva
za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva za materialne stroške zagotavljamo
upoštevaje število oddelkov in učencev po posameznih šolah. Dodatni program osnovnih šol
vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad normativom in to za izvajanje samega
pouka (dodatna učna moč v 1. razredu devetletke) kot tudi za svetovalno službo, prehrano
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učencev in varstvo vozačev. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposleno 33,4 delavca, kar
predstavlja 7,5 delavcev več kot v letu 2003. Za te delavce je potrebno mesečno zagotoviti
162, 9 koeficientov s pripadajočimi obveznostmi, kar je v primerjavi s preteklim šolskim
letom povečanje za 50,5 koeficientov.
Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2003/2003 sledeče število dodatno
zaposlenih:
Osnovna šola
1. Branik
2. Čepovan
3. Dornberk
4. Fran Erjavec
5. Milojke Štrukelj
6. Renče
7. Solkan
8. Šempas
9. Kozara
10. Glasbena šola
SKUPAJ

zaposlenih
2
2,6
1,5
7,3
7,6
2,7
5,2
2,2
1,8
0,5
33,4

Število
koeficientov
9,396
15,045
10,242
40,757
32,533
9,903
23,064
13,116
6,838
2,017
162,911

Pri Osnovni šoli Kozara so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki za
usposabljanje, kjer je vključeno 21 otrok.
Poleg tega pa v Mestni občini Nova Gorica deluje še Glasbena šola Nova Gorica, ki ima še
podružnico v Šempetru. V Glasbeno šolo je vključen skupno 701 učenec od teh jih je 465
oziroma 66 % iz Mestne občine Nova Gorica ter ostali iz sosednjih občin.
Občutno porast predstavlja zagotavljanje sredstev za prevoze učencev, kjer je poleg samega
porasta cen potrebno upoštevati še dodatne prevoze, ki so bili na zahtevo staršev uvedeni v
Šempasu in Novi Gorici, predvsem pa dvojne prevoze zaradi zahtev devetletke.
Prioritetna naloga na področju šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje
pouka. Zaradi vsakoletnih vlaganj v obnovo šolskih površin je pretežna večina prostorskih
problemov rešenih, je pa nujno nadaljnje vlaganje tako zaradi vzdrževanja kot tudi
zagotovitve dodatnih površin zaradi izbirnih vsebin. Za leto 2004 so potrebne po investicijsko
vzdrževalnih delih po šolah prikazane v prilogi.
Osrednja investicija pa je vsekakor izgradnja športne dvorane v Novi Gorici, s katero se bo
nadomestilo obstoječo telovadnico Osnovne šole Milojke Štrukelj ter zagotovilo nove
manjkajoče telovadne površine za srednje šole. Skupna površina po projektni dokumentaciji
znaša 7.352 m² in se deli na Mestno občini Nova Gorica (za potrebe osnovne šole in športa)
3.433 m² ali 47 % ter na ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (za potrebe srednjih šol)
3.919 m² ali 53 %. Načrtujemo da bosta oba financerja finančno pokritje investicije zagotovila
v treh letih.
Upoštevaje neurejene šolske zunanje športne površine predvsem pri OŠ Branik in OŠ
Dornberk, bi za vsako igrišče morali zagotoviti vsaj 15 mio SIT. Z načrtovanimi sredstvi bi
tako v letu 2004 lahko pridobili projekte.
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Nadaljevali bomo s sofinanciranjem visokošolskih programov, kot tudi izvajanje sklenjene
pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a.
Še naprej bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze, Medobčinskega
društva prijateljev mladine za Goriško, kot tudi dodatnega strokovnega izobraževanja
zaposlenih v javnih zavodih.
V šolskem letu 2003/2004 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo 13 dijakov in
študentov. Za novo šolsko leto pa ne načrtujemo razpisa za podelitev novih štipendij.
7. OTROŠKO VARSTVO
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtec v okviru osnovnih šol ter en samostojen zavod
Vrtec Nova Gorica. V Čepovanu je samo en predšolski oddelek. V primerjavi s preteklim
šolskim letom se je z začetkom šolskega leta 2003/2004 zaradi prehoda 6- letnikov v osnovno
šolo število otrok v vrtcih zmanjšalo kar za 191 otrok. Kljub tako občutnem zmanjšanju
števila otrok ni bilo ustrezno zmanjšano tudi število oddelkov, kar je najobčutneje pri Vrtcu
Nova Gorica in je zato prioritetna naloga uskladitev organizacije oddelkov.
Pregled števila otrok v posameznim vrtcu izkazuje sledeče stanje:
Vrtec
Branik
Čepovan
Dornberk
Renče
Solkan
Šempas
Nova Gorica
SKUPAJ

Šolsko leto 2002/2003
Oddelki
Otroci
3
56
1
12
6
111
4
83
8
132
5
81
39
660
66
1.135

Šolsko leto 2003/2004
Oddelki
Otroci
3
53
1
13
5
79
4
76
6
101
6
96
35
526
60
944

Za šolsko leto 2004/2005 ocenjujemo, da ne bo sprememb v številu otrok vključenih v vrtce.
Vsi vrtci poslujejo do 9.30 ur dnevno, pretežno v dopoldanskem času, le v Vrtcu Nova Gorica
sta oblikovana dva popoldanska oddelka, ki poslujeta do 21. ure. V Vrtcu Nova Gorica je
oblikovan tudi en razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami, ki pa vključuje le dva
otroka (normativ 5 otrok).
Sredstva za dejavnost vrtcev se zagotavljajo skladno s ceno programa, s tem da se iz
občinskega proračuna zagotovi razliko med prispevkom staršev glede na stalno bivališče in
polno ceno programa.
Cene programov izračunane na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov so po stanju 1.1.2004 na otroka:

Program:
- dnevni (do 9 ur)
- poldnevni (do 6 ur)
- poldnevni
(do 4 ure brez kosila)

STAROSTNO OBDOBJE
1-3 leta
3-7 let
96.614 SIT
64.405 SIT
70.988 SIT
50.764 SIT
48.595 SIT
35.115 SIT

25

RAZVOJNI ODDELEK

169.474 SIT

Starši za otroke v vrtcih prispevajo v odvisnosti od višine dohodka na družinskega člana
izkazanega v odločbah o dohodnini za preteklo leto. S 1.1.2004 bodo prispevki določeni na
osnovi dohodkov iz leta 2002 in premoženja družine in to v razponu od 10% do 80 % cene
programa kar pomeni, da noben starš ne plača polne cene programa.
V primerih, ko so starši upravičeni do denarne pomoči po predpisih na področju socialnega
varstva ( 13 otrok) ter v primerih, ko so zaradi dveh ali več otrok v vrtcu razporejeni en
razred nižje, so starši oproščeni plačila vrtca. Zaradi strukture prispevkov staršev znaša delež,
ki ga za delo vrtcev zagotavlja občina 70 % sredstev ter starši 30 %.
V letu 2003 je prioritetna naloga celovita obnova vrtca Šempas, kar zaradi neizpraznjenega
hišniškega stanovanja ni bilo mogoče realizirati v letu 2003.

8. KULTURA
Goriška knjižnica »Franceta Bevka« Nova Gorica
V knjižnici potekajo štiri dejavnosti, v skladu z zakonom o knjižničarstvu:
- osrednja območna knjižnica, dejavnost poteka na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo
in v soglasju z ustanoviteljem. Naloge presegajo dejavnost splošne knjižnice in v ta namen
ministrstvo zagotavlja sredstva za zaposlene – trenutno po pogodbi za tri delavce,
- osnovna naloga knjižnice za vse soustanovitelje je izvajanje dejavnosti osrednje - splošne
knjižnice Po zakonu o lokalni samoupravi in zakonu o knjižničarstvu, mora vsaka občina
zagotoviti izvajane dejavnosti splošne knjižnice ( 20. člen). Splošno knjižnico ustanovi
občina sama, ali pa več občin skupaj, oziroma se lahko povežejo kot pogodbeniki. Splošna
knjižnica je samostojna pravna oseba - samostojna knjižnica, če izvaja knjižnično dejavnost
za okvirno 10.000 in več prebivalcev. Knjižnice, ki izvajajo to dejavnost za območje, ki ima
manj prebivalcev, je enota te knjižnice. Skupne stroške, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti
osrednje knjižnice, se v skladu z določili 53. člena zakona delijo med soustanoviteljice
oziroma med pogodbenike, po ključu števila prebivalcev, ki je v primeru Goriške knjižnice
zelo blizu deležev iz delitvene bilance med občinami( Mestna občina Nova Gorica 60, 63%,
Brda – 9.96%, Kanal 10.66%, Miren – Kostanjevica 8,17%, in Šempeter Vrtojba 10.58%).
Kateri so ti stroški, določa Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic,
ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižic. O delavcih
in obsegu prostora, ki bremenijo skupne stroške odloča direktor knjižnice. Letošnji predlog je
pripravljen po enakem ključu kot v letu 2003.
- tretja dejavnost je krajevna knjižnica za območje mesta in okolice. Sredstva za izvajanje
dejavnosti krajevnih knjižnic in izposojevališč mora zagotavljati vsaka občina na čigar
območju se nahaja. Kanal ima dve, Miren Kostanjevica 1, Nova Gorica pa poleg te v Novi
Gorici še v Solkanu, Prvačini, Braniku in Renčah. Občini Šempere Vrtojba in Brda nimata
krajevnih knjižnic oziroma izposojevališč.
-obsežna pa je tudi dejavnost potujoče knjižnice. Do dobave novega bibliobusa, predvidoma
septembra 2004, se bo ta dejavnost še vedno odvijala tudi za območje Lavričeve knjižnice v
Ajdovščini. Za območje Goriške knjižnice ima trenutno 65 postajališč, stroške pa si knjižnici
delita v razmerju 60:40.
Pri sredstvih za nabavo novega biblibusa je upoštevan delež za nabavo, od predračunske
vrednosti 61 mio SIT, ki v skladu s podpisanim sporazumom med župani občin
soustanoviteljic odpade na našo občino, ne pa tudi za opremo le tega, kar bodo v okviru

26

možnosti zagotovili v javnem zavodu iz lastnih sredstev. K tej investiciji je Ministrstvo za
kulturo v letu 2003 že participiralo 22,8 mio SIT.
Pri deležu sredstev za nakup knjig, se ni sledilo predlogu razdelilnika knjižnice, ki so ga
pripravili za vse občine soustanoviteljice, temveč se predlaga enak obseg kot v letu 2003.
V odsotnosti novih standardov za splošne knjižnice in skladno z določili Pravilnika o
izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki predpisuje minimalne pogoje za izvajanje
javne službe v splošno izobraževalni osrednji knjižnici, ima knjižnica dovolj delavcev (30,5)
glede na število prebivalcev, ki ga pokriva. To sicer ustreza minimalnim pogojem ne omogoča
pa izvajanja nalog, ki jih tudi predpisuje zakonodaja, ki ustrezajo potrebam uporabnikov in
možnostim, ki jih knjižnica že ima. Minimalno število novih zaposlitev, ki jih navaja
knjižnica ni upoštevano v deležu sredstev Mestne občine Nova Gorica (čistilka, dva
knjižničarja, bibliotekar in manipulant), zaradi tega je okrnjena dejavnost krajevne knjižnice.
V obsegu sredstev v predlogu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 je
upoštevan delež, ki ga je posredovala Goriška knjižnica kot izračun zatečenega stanja
dejavnosti in zaposlenih.

Kulturni dom Nova Gorica
Skladno z dosedanjim ustanovitvenim aktom Kulturni dom izvaja tri osnovne dejavnosti:
glasbeno, galerijsko in predvajanje kino predstav. V zavodu je 9 zaposlenih, za katere za leto
2004 načrtujemo enak obseg koeficientov za osebne dohodke kot v letošnjem letu, čeprav
bodo kadrovske spremembe zaradi dveh porodniških dopustov in poteka mandata direktorici.
Za materialne stroške zavodu zagotavljamo samo cca 30 % vseh stroškov, preostali del si
morajo zagotoviti sami s prodajo dvoran, oddajanjem poslovnih prostorov, izvajanjem
komercialnih programov in delno so v to usmerjena tudi sponzorska sredstva ( prednost imajo
programi).
V programu koncertnega abonmaja načrtujejo za celo leto 8 koncertov, s predračunom 15 mio
SIT, v dveh abonentskih sezonah.. V proračunu je zagotovljena tretjina sredstev, drugo
tretjino naj bi pridobili iz sredstev razpisa pri ministrstvu ( se pa sredstva iz tega vira
zmanjšujejo), tretjo tretjino naj bi pridobili s prodajo abonmajev in vstopnic. Povprečna cena
abonmaja je 14.000 SIT, različno glede na prostor, način plačila (enkratno, obročno,
kombinacija abonmajev)) in status abonenta (zaposlen, upokojenec, študent, dijak,
nezaposlen). Cena vstopnice je 2.500 SIT.
V okviru galerijske dejavnosti je načrtovano 9 razstav ( pri planiranju sredstev, pa jih je
načrtovano 8 oziroma 7 s tem, da je ena obsežnejša, v skladu z dogovorom ob ustanovitvi),
prav tako je zelo uveljavljen mednarodni festival računalniške umetnosti Pixxel point – 5. po
vrsti, ki pa angažira veliko več sredstev, kot jih ima zavod na razpolago, prav zaradi velikega
zanimanja ustvarjalcev. Vedno bolj pa se uveljavlja tako imenovana obgalerijska dejavnost z
izobraževalnimi programi, ki so namenjeni predvsem mlajši publiki.
Za izvajanje filmske dejavnosti je javni zavod poiskal najugodnejšega izvajalca, to je Avdio
video center. Le-ta poravnava stroške, ki nastanejo s predvajanjem filmov (najem, stroške
prenosa, predvajanja, promocije, imajo tudi zaposlenega strokovno usposobljenega delavca
…), ne more pa poravnati tudi vseh stroškov dvorane, zato planirana stroške amortizacije
male dvorane še vedno načrtujemo kot sofinanciranje iz proračuna. Nova Gorica je na
četrtem mestu po obiskanosti filma v Sloveniji, 95% vseh filmov, ki so na razpolago v
distribucijski mreži je predvajanih tudi pri nas.
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Filmsko gledališče poteka že 32 sezono in ga pripravljata Zveza kulturnih društev Nova
Gorica in operater. Gre za 15 tako imenovanih filmskih petkov. Cena abonmaja je 11.000 SIT
s tem, da si obiskovalec lahko ogleda še eno predstavo v programu Kina Center. Novo je
dijaški abonma v višini 7.000 SIT. V programu so izključno filmi, ki niso komercialne narave,
pretežno neameriške produkcije, preko nizozemske ambasade pa poteka še ena izmenjava v
okviru Bilateralnega foksa, skupaj s Kulturnim domom. Za vse to se iz proračuna zagotavlja
del sredstev za kritje programskih stroškov.
Goriški muzej Nova Gorica
Javno službo bo v letu 2004 še vedno v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, čeprav
prehaja ustanoviteljstvo na našo občino. Ta sistem bo potekal tako dolgo (zagotovilo je v
ZUIJK), dokler ne bo prišlo do spremembe zakona o lokalni samoupravi in naj bi občine
ustanoviteljice pridobile dodatna sredstva za ta namen. Akcije in druge dejavnosti (dodatne
zaposlitve zaradi zbirk in upravljanja z občinskim premoženjem), ki presegajo javno službo,
pa so finančna obveznost občine.
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Ustanoviteljske obveznosti v Primorskem dramskem gledališču Nova Gorica so prenehale s
prenosom na državo. S 1.1. 2004 je to postalo Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Iz
proračuna Mestne občine Nova Gorica bomo še naprej zagotavljali sredstva za tiste programe,
za katere se bomo odločili, da so pomembni za naše občane, pa ne sodijo v nacionalni
program - Polžkov abonma, AMO, Lutkovni festival, gostovanja, sofinanciranje velikega
gledališkega festivala Gledališče brez meja, ki se prične v letu 2004 in je pokrit v pretežni
meri z mednarodnimi sredstvi, pa tudi državnimi, mogoče bo kdaj zopet možnost uvesti
operni abonma, saj je zanimanje med publiko zelo veliko, pomen pa je še mnogo širši, saj je
to gledališče na meji.

Ljubiteljstvo
– Zveza kulturnih društev Nova Gorica
V proračunski postavki 8,08 se zagotavlja sredstva za delovanje društev, medtem ko so v
postavki 8,10 sredstva za delovanje zveze in sicer materialni stroški za prostore TOČKA ter
dveh zaposlenih (tajnik in hišnica – administratorka).
V Mestni občini Nova Gorica deluje 16 pevskih zborov, 6 instrumentalnih skupin, tri
gledališke skupine, dve mažoretni skupini, literarni klub, Goriška paleta. Zveza kulturnih
društev sofinancira tudi kulturne vsebine oziroma programe v društvih, ki niso člani (društva
različnih narodnostnih skupnosti). Zveza organizira tudi prireditveno dejavnost – Nedeljska
gledališka srečanja – 6 predstav izbranih slovenskih amaterskih gledališč in ciklus 6
komentiranih koncertov izbranih izvajalcev jazz glasbe – Zvočni izviri, ki konceptualno
sodijo v izobraževalni program, ki poteka znotraj Šole za tolkala – Zlatka Kavčiča. Redno
organizirajo tudi Ex tempore na Gradišču, likovne šole za začetnike in nadaljevalne.
Zveza s financiranjem društvom omogočajo izvajanje dejavnosti, seveda pa ta sredstva ne
omogočajo realizacije vseh programov, ki bi jih društva rada izvedla ali pa ne na taki ravni
kot bi si želeli – na primer uniformiranje orkestrov in zborov, udeležba na številnih
mednarodnih tekmovanjih.

- Javni sklad za kulturne dejavnosti RS; OI Nova Gorica
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Sklad je ustanovila država - to pomeni da zagotavlja sredstva za delo – dve zaposleni in delno
programska sredstva, deluje pa preko območnih izpostav v regijskih centrih.. Vključuje se v
programe, ki presegajo občinske nivoje. Programe morajo uskladiti z občinami in državo.
Izvajajo območne programe za področje bivše občine Nova Gorica (revija odrskih pevskih
zborov Goriške, otroških pevskih zborov, pihalnih orkestrov, gledaliških skupin),
medobmočne programe (revija izbranih pevskih zborov Severno Primorske, Primorska poje,
revija pihalnih orkestrov, seminarji in udeležba na izobraževalnih programih) ter posebej
dogovorjene programe (Šola vizualnega). Sredstva za leto 2004 pa ne bodo omogočila
izvedbo vseh programov kot doslej ( na primer dva ekskluzivna programa vseslovenske
ustvarjalnosti, nastop vseslovenskega projektnega zbora, in večer sodobnega plesa- delo je
sicer financirano iz države, ki sta bila programa, ki ju je poleg države podprla na našem
območju samo Mestna občina Nova Gorica)
V okviru programa »samostojni nosilci« smo iz proračunskih sredstev sofinancirali tiste
projekte, ki jih izvajajo samostojni kulturni delavci ali kulturna društva, ki niso člani ZKD,
zavodi in podjetja, kadar gre za nekomercialne ali deficitarne programe in jih pridobijo na
osnovi razpisa. Sredstva predstavljajo cca 10% - 20% vrednosti programov.
Postavka 08.11 se močno znižuje glede na preteklo leto. Omogočen bo res samo kakšen
interventni poseg, saj so sredstva 20 x nižja od predlogov zavodov, vendar je bolj potrebno
usmeriti sredstva k dejavnosti, da ostane ta čimbolj neokrnjena.
Za vzdrževanje in obnova sakralnih objektov, ki imajo status spomenika, v letošnjem
proračunu ni namenjenih sredstev. Na Sveti Gori sicer predvidevajo dela, ki ne sodijo v
program obnove spomenika, temveč gre za urejanje okolice le tega, za Frančiškanski
samostan na Kostanjevici, pa je kar nekaj možnosti, da se pridobi sredstva tudi iz republike
( dokončanje obnove fasade in oken, urejanje dokumentacije, ki bi omogočala tudi prijave na
mednarodne razpise, mogoče tudi za dokončanje obnove grobnice Burbonov, ki je sicer
predlagana za spomenik državnega pomena), zato se je za ta namen tudi iz našega proračuna
namenilo 5 MIO SIT, predvsem za urejanje dokumentacije (dokončanje arhitektonskega
posnetka samostanskega kompleksa in cerkve) in obnovo fasade, oziroma za zagotavljanje
deleža k pričakovanim sredstvom iz razpisa ministrstva.

Akcije v kulturi
Za leto 2004 so posamezni izvajalci posredovali predloge za posebej dogovorjene akcije v
skupni vrednosti 184 mio SIT, za katere je načrtovano, da bo ministrstvo za kulturo
prispevalo 29 mio SIT, sponzorji ter s prodajo vstopnic 27 mio SIT ter občinski proračun 87
MIO SIT. Upoštevaje v osnutku proračuna predvidena sredstva v višini 32.8 mio SIT se je po
usklajevanju z izvajalci dogovorilo za samo dva nova programa, ki bosta sicer financirana iz
Phare programov (PDG in knjižnica), in program Dvorna glasba, ki pa je bil prvič izveden v
letu 2003, vendar kot nenačrtovan program iz sredstev drugih odhodkov dejavnosti
(sodelovanje z Goriško pokrajino) seveda pa se zmanjšuje obseg sredstev za druge,
tradicionalne in že utečene programe. Tako ne načrtujemo več programa v okviru Imago
Sloveniae, razstav v Goriškem muzeju, zmanjšuje se sredstva za izdajateljsko dejavnost, za
kvalitetna in zelo dobro obiskana predavanja v gradu Kromberk, samo pol leta naj bi potekal
program katalogizacije v knjižnici p. S. Škrabca in tudi za nadaljevanje Škrabčevega projekta,
ki poteka že 10 let, so zagotovljena sredstva le še za pol leta, znižujejo pa se tudi sredstva za
programe, ki so namenjeni mladim ( v Kulturnem domu, v PDG, v knjižnici, muzeju)
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9. ŠPORT
Na področju športa so zaradi še nesprejetega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja
programa športa, vse dejavnosti prikazane na enak način kot v preteklem letu. Po sprejetju
Pravilnika in proračuna za leto 2004 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov
športa po vsebinah nacionalnega programa športa. Tako se bodo morala vsa športna društva in
klubi, ki so bili do sedaj financirani preko Športne zveze Nova Gorica javiti na razpis. Teh
klubov je okrog 65. Nespremenjeno ostaja zagotavljanje sredstva za dejavnost tehnično
usmerjenih klubov, ki bodo sredstva za sofinanciranje programov prejeli preko Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica.
Tudi v letu 2004 je načrtovano zagotavljanje sredstev za polovično zaposlitev športnega
fizioterapevta v zdravstvenem domu za potrebe športnih društev. Fizioterapevt izvaja naloge
za športna društva v vseh petih občinah in se tako tudi sredstva zagotavlja po ključu iz
delitvene bilance.
V Javnem zavodu za šport Nova Gorica bo v letu 2004 enako število zaposlenih kot v
preteklem letu, to je skupno 18 zaposlenih.
Od investicij na področju športa je potrebno zagotoviti sredstva za vračilo kredita (88 mio
SIT) in obresti (3,5 mio SIT) za izvedene investicije v športnem parku, nadaljevati z
usposobitvijo smučišča na Lokvah (zbiralnik za zasneževanje) ter dograjevati kajakaški
center, ki je sicer vključen v področje gospodarstva.
Skladno s programom urejanja otroških igrišč pa tudi ureditev vsaj dveh igrišč.

10. SOCIALNO VARSTVO
Na področju socialnega varstva načrtujemo nadaljnje izvajanje vseh utečenih programov kot
so regresiranje socialno šibkih občanov, zagotavljanje oskrbe v domovih upokojencev,
prevencija narkomanije, sofinanciranje humanitarnih organizacij izvajanja pomoči na domu.
Varstvo starejših občanov zajema zagotavljanje sredstev za pokrivanje oskrbnih stroškov v
domovih za stare, ko oskrbovanci nimajo v zadostni meri lastnih sredstev za kritje stroškov
namestitve. V letu 2003 je bila vsem upravičencev na novo določena višina pokrivanja iz
občinskih sredstev. Takih občanov je 64.
Druga naloga je izvajanje pomoči na domu, s katero se starejšim občanom omogoča čim
daljše bivanje v domačem okolju. Kljub povečanim potrebam po pomoči na domu ostaja
obseg dejavnosti enak kot v preteklem letu, to je 11 neposrednih izvajalk, poleg tega pa še
vodja centra pomoči na domu ter operaterka za nudenje 24 urnega varovanja preko telefona.
Pomoč na domu je organizirana kot enota Centra za socialno delo Nova Gorica.
Kot novo nalogo predlagamo sofinanciranje izgradnje varovanih stanovanj, kar bi bilo
mogoče realizirati tudi preko stanovanjskega sklada. Nepremičninski sklad pokojninskega
zavarovanja načrtuje izgradnjo 30 varovanih stanovanj ob Domu upokojencev Nova Gorica in
Mestna občina Nova Gorica naj bi bila soinvestitor.
Preventivi programi so namenjeni predvsem področju preprečevanja zasvojenosti. Za
usklajevanje teh aktivnosti je župan imenoval Lokalno akcijsko skupino. V okviru
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preventivnih programov se tudi zagotavlja sredstva za polovično zaposlitev psihoterapevta v
Ambulanti za bolezni odvisnosti. Vsekakor pa bi na tem področju morali pritegniti k
sofinanciranju tudi sosednje občine, saj je med pacienti ambulante le 48 % občanov iz naše
občine.
Humanitarne organizacije in društva, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo tudi socialno
varstvene programe pridobijo sredstva na osnovi javnega razpisa in skladno s kriteriji za
financiranje društev. Število teh organizacij se vsako leto povečuje. Za leto 2004 pa
načrtujemo tudi nadaljnje sofinanciranje materinskega doma.
Po pravilniku o denarnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica omogočamo okrog 120
občanom kritje tekočih stroškov, ki so predvsem prehrana otrok v šoli, letovanja, elektrika,
voda in drugo. Vedno več občanov je upravičeno do maksimalne pomoči, ki znaša dve bruto
zajamčeni plači oziroma okrog 100.000 SIT. Denarna pomoč se praviloma odobri v
funkcionalni obliki.
Po določilih Zakona o socialnem varstvu mora občina pri Centru za socialno delo zagotoviti
sredstva za izvajanje storitve osebne pomoči in pomoči na domu. Upoštevaje velikost občine
je tako določeno 1,46 strokovnega delavca za storitev osebne pomoči ter 1,01 strokovnega
delavca za izvajanje pomoči na domu.
11. ZDRAVSTVO
Na področju zdravstvenega varstva je temeljna naloga zagotavljanje pogojev za izvajanje
primarnega zdravstvenega varstva. Glede na to, da trije javni zavodi za primarno zdravstveno
dejavnost to so Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom –
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in Goriška lekarna Nova Gorica, del sredstev
pridobivajo na trgu, jih tako morajo usmeriti za izboljšanje pogojev dejavnosti in je
dogovorjeno, da za načrtovane investicije zagotovijo polovico potrebnih sredstev. Iz leta 2003
ostaja nerealizirana investicija izgradnja novega zdravstvenega doma v Dornberku. Za Mestno
občino Nova Gorica je to obveznost v višini 50 mio SIT, preostalo polovico pa bodo
prispevali trije zavodi, ki bodo tako pridobili nove prostore.
Druga obsežnejša naloga je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki ne
morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Število upravičencev narašča in je tako ob koncu
leta 2003 zavarovano 900 občanov. Mesečna obveznost zavarovanja za enega občana znaša
4.470 SIT.
12. MLADINSKA DEJAVNOST
1. Urad za mladino
Poleg ostalih rednih aktivnosti Urada za mladino bomo tudi v letu 2004 izvedli Javni razpis za
sofinanciranje programov s področja mladinskih dejavnosti iz katerega se sofinancira večina
mladinskih programov v naši občini (tudi Zavod Masovna in Klub goriških študentov).
Sofinanciranje mladinskih programov se skozi vsa leta kaže kot spodbuden dejavnik za
motivacijo mladih za kreativno delo na različnih področjih. V letu 2003 je komisija podprla
76 mladinskih programov (prijavljenih je bilo 119) z različnih področij (mladinska kultura,
prostovoljstvo, zdrav način življenja, varnost mladih itd.). Ocenjujemo, da bo število
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prijavljenih programov v letu 2004 približno takšno kot v letu 2003. Zaradi novega razpisa za
sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti v letu 2003 so nekateri izrazito
preventivni programi s tega področja odpadli, tako da smo lahko podprli tudi nekatere
programe, ki bi jih sicer ne mogli oz. bi bili sofinancirani v manjšem deležu. Isto pričakujemo
v letu 2004.

2. Mostovna
Kljub temu, da so bila glavna vlaganja v objekt Mostovna zaključena v letu 2002, so se v letu
2003 nadaljevala vlaganja predvsem v urejanje prostorov in opremo. Za izvajanje številnih
dejavnosti in programov (glasbeno dogajanje, vizualne umetnosti, literatura, video produkcija,
mediji, informacijska dejavnost, tečaji in delavnice, čitalnica, Založba Masovna galerija, itd.)
je bilo potrebno nadaljevati z urejanjem prostorov in nabavo opreme. Zaradi velikosti objekta,
ki za urejanje zahteva relativno velika sredstva, bi kazalo del sredstev zagotoviti tudi v
občinskem proračunu.
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in projektov so planirana v razpisu za sofinanciranje
programov s področja mladinskih dejavnosti.
Dokler ne pride do odkupa zemljišča je potrebno zagotavljati sredstva za najemnino zemljišč
v višini cca 200.000 SIT/mesečno.
3. Mladinski center
Organizacija in vodenje Mladinskega centra Nova Gorica že peto leto potekata pod okriljem
občine oz. Urada za mladino, vendar bi bilo potrebno poiskati novo, ustreznejšo obliko
organiziranosti (npr. javni zavod). V Mladinskem centru so 4 informatorji, ki delajo preko
študentskega servisa.
Zahtevnejše in bolj specifične programe (retorika,
tuji jeziki, glasbene delavnice,
izobraževanja…) izvajajo zunanji sodelavci, mentorji, predavatelji. Veliko dela v Mladinskem
centru opravijo tudi prostovoljci. Zaradi dodatnih obveznosti v zvezi z izvajanjem projekta
»Nova Gorica mladim prijazno Unicefovo mesto«, smo naleteli na težave, zato bo potrebno v
letu 2004 zagotavljati dodatno kadrovsko pomoč.
Preostali del potrebnih sredstev predstavljajo materialni in programski stroški .
Poleg redne dejavnosti in letnih projektov tudi v letu 2004 planiramo izvedbo naslednjih
projektov, ki jih želimo še nadgrajevati: Poulični festival, Maturantska parada 2004,
diskusijski Forum Na-svet.net z več kot 500 obiski mesečno, nova spletna stran Mladinskega
centra. Velik poudarek je na preventivnih aktivnostih ter na izvajanju mladinskih delavnic za
učence in dijake. Poleg sklopa mladinskih delavnic, ki jih izvajamo za osnovne in srednje šole
v naši občini (v preteklem šol. letu je bilo v mladinske delavnice vključenih nad 1200 učencev
in dijakov) bi želeli v letu 2004 ponuditi novo mladinsko delavnico posebej za področje
zasvojenosti.
4. Nova Gorica – mladim prijazno Unicefovo mesto
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2003 nosilka naziva Nova Gorica mladim prijazno
Unicefovo mesto. Posamezni projekti so bili kratkoročni in so bili oz. bodo v celoti zaključeni
v letu 2003. Nekateri med njimi pa se bodo lahko izvedli le v daljšem časovnem obdobju. Zato
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planiramo, da se bodo v letu 2004 nadaljevale aktivnosti v zvezi z naslednjimi projekti:
Unicefove varne točke, Unicefovi nabiralniki, Spletna stran, Unicefove delavnice, Unicef v
vrtcih, novo otroško igrišče v mestnem parku, vzdrževanje in obnova obstoječih otroških igrišč
v KS, drugo.
5. Ureditev večjega otroškega igrišča v borovem gozdičku (Mestni park)
Glede na to, da je urejanje igrišča v mestnem parku kompleksno in vezano na spremembe
ureditvenih načrtov ter na urejanje celotnega območja Mestnega parka predlagamo, da se na
posebni postavki zagotovi sredstva za ureditev otroškega igrišča v okviru mestnega parka.
13. SPLOŠNI DEL
V Področju 13. zagotavljamo s predlaganimi zneski nemoteno opravljanje funkcij predvsem
ob upoštevanju osrednjega dogodka v letu 2004, to je prireditev ob vstopu Slovenije v EU. V
ta namen moramo zagotoviti polovico stroškov za osrednjo proslavo (30.000.000 SIT), ob
čemer računamo na cca 10.000.000 SIT sredstev iz državnega proračuna ter proračunov
sosednjih občin. Temu znesku dodajamo sredstva za delno pokrivanje stroškov spremljajočih
prireditev ter stroške celostne podobe ter agencijske stroške. Oglaševalske storitve ter stroške
protokolarnih zadev bomo pokrivali iz sredstev postavk 13,01 do 13,06.
Za delovanje KS sredstva povečujemo na 51.900.000 SIT, dodajamo pa posebno alineo
transferjev za prireditve in proslave v KS, saj opažamo, da imajo KS z njimi velike težave. S
tem bomo – ob predhodnem planiranju prireditev - dosegli smotrnejšo porabo sredstev tudi na
drugih postavkah.
Glede vzdrževanja kulturnih domov smo sledili prioritetam iz štiriletnih razvojnih načrtov v
delu za leto 2004.
Sredstva za delo občinskega sveta – sejnine in nagrade se nominalno ne spreminjajo, saj so se
v letu 2003 povečale skoraj za 13 % zaradi večjega števila komisij.
Financiranje političnih strank zahteva bistveno več sredstev, saj je mestni svet v letu 2003
sprejel sklep, da vsaki politični stranki pripada 100 SIT na dobljeni glas na volitvah (namesto
30 SIT kot je veljalo do tega sklepa). Istočasno pa se bo v februarju leta 2004 zaključilo
poračunavanje preveč izplačanih mesečnih dotacij iz preteklih let tako, da bodo vse politične
stranke upravičene do polnih zneskov.
Sredstva za javna dela se nekoliko znižujejo, saj je prisotno stalno zniževanje sredstev Zavoda
RS za zaposlovanje za te namene na območju Goriške.
Vračilo ekološke takse Petrolu se izvaja v skladu s sprejeto poravnavo in bo zaključena v letu
2006.

Pripravila:
Vida Štucin s sodelavci

ŽUPAN
Mirko Brulc
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