A: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV NEPOSREDNIH IN
POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
01. MESTNA UPRAVA
Delovanje mestne uprave v letu 2003 je potekalo znotraj finančnih planov in zastavljenih
ciljev, kot izhajajo iz nalog, ki jih občinski upravi določajo Zakon o lokalni samoupravi,
predpisi o javnih financah, predpisi o upravi, področna zakonodaja ter programske prioritete,
ki izhajajo iz dokumentov Mestnega sveta. Indeks 96,0 dokazuje, da smo se obnašali kar se da
racionalno in upoštevali navodilo župana o varčevalni naravnanosti pri stroških občinske
uprave.
Izkazalo se je, da so bili neutemeljeni strahovi tistih, ki so napovedali, da bo novi Odlok o
organiziranosti in delovanju občinske uprave povečal stroške delovne sile. Ker sta bila plan in
rebalans narejena na podlagi projekcij starega odloka, indeks pod 100 pri postavkah, ki
zajemajo plače in prispevke, dokazuje, da so bile te ocene napačne in da prej lahko govorimo
o prihrankih, kot o povečanjih pri teh stroških. Bolj negotova pa je bilanca za leto 2004.
Naporna pogajanja in nepopuščanje sindikatov pri dogovarjanju o izvedbenih aktih za nov
plačni sistem v javnem sektorju, ki bi moral začeti veljati s 1. 7., kažejo na to, da bo javna
uprava v tej fazi izborila tisto, kar je že pred leti uspelo poslancem, za njimi sodnikom,
kasneje še zdravnikom in učiteljem, pa še komu. Kakšne bodo finančne posledice te operacije,
tega pa še nihče ne zna izračunati.
Ker niso bile realizirane nekatere upokojitve in ker so bile šele letos izplačane nekatere
jubilejne nagrade, ki izhajajo iz konca lanskega leta, je precej nižja tudi postavka Drugi
izdatki zaposlenim. Z boljšo organizacijo dela smo bistveno omejili tudi obseg nadurnega
dela. Šele naknadno, po sprejetju Proračuna in Rebalansa, smo ugotovili, da se Poračun plač
po odločbi ustavnega sodišča zaključi v letu 2002, zato je postavka v proračunu ostala, do
njene realizacije pa ni prišlo.
Zato pa sta od večjih postavk nekoliko prekoračeni 01.04-energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije ter 01.07-tekoče vzdrževanje, vendar predvsem na rovaš neplaniranih
tovrstnih stroškov za objekta Primex v Rožni dolini in Šoping center na MMP Vrtojba, ki sta
lani prešla v našo last. Ker pa te stroške delno ali v celoti pokrivajo najemniki, od katerih,
razen od Politehnike, pritekajo najemnine, je neto učinek na proračun slejkoprej pozitiven.
V letu 2003 je bilo v investicijsko vzdrževanje in izboljšave vloženih preko 12 mio SIT in
sicer za naslednje postavke:
1. Investicijska dela v stavbi MO NG
- Požarna vrata v III. nadstropju
- Obnova elektroinstalacij
- Sistem kontrole pristopa

2.920.000,00 SIT
570.000,00 SIT
750.000,00 SIT

2. Investicijska dela na objektih v lasti MO NG
- Zamenjava oken v Mladinskem domu Čepovan
- Ureditev vodovodne instalacije na Vipavski 13
- Obnova strehe v domu na Laznah
- Ureditev kalorimetra na Vipavski 13
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1.650.000,00 SIT
2.470.000,00 SIT
3.315.000,00 SIT
570.000,00 SIT

V lanskem letu smo v občinski upravi nabavili za 17 mio SIT nove opreme in sicer za
naslednje postavke:
-

Nakup pisarniškega pohištva (omare, mize, stoli ipd.)
Nakup drugega pohištva (arhiv)
Računalniška napeljava v III. nadstr.
Telekom. oprema (GSM, tel. aparati)

5.000.000,00 SIT
2.445.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
320.000,00 SIT

V postavko 1.12 spada še računalniška oprema, ki jo smo lani posodobili z 17 delovnimi
postajami, 3 prenosniki, 21 tiskalniki in 1 skenerjem, vse z instaliranim ustreznim softverom.
Posebej sta bila nabavljena še 2 programska paketa: Izdelava digitalne turistične karte ( za
vključitev v spletno stran občine) in Elektronski slovarji – mrežna verzija.
02. CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE
1. DOLGOROČNI CILJI
Področje Civilne zaščite

- vzdrževanje javnih zaklonišč,katerih lastnik je občina,
- vzdrževanje in obnova sistema za javno alarmiranje,
- obnova in vzdrževanje skladiščnih in delovnih prostorov
za potrebe reševalnih služb
- vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev
civilne zaščite ( usposabljanje in opremljanje štabov , enot
in služb CZ ter drugih sil za zaščito in reševanje ),
- nabava zaščitne in reševalne opreme,
- izdelava ocen ogroženosti in načrtov ZRP,

Prostovoljno gasilstvo

- obnova in vzdrževanje gasilskih domov,
- nabava zaščitne opreme ter gasilskih vozil,
- vzdrževanje gasilske lestve,
- usposabljanje in opremljanje gasilcev,
- redna dejavnost gasilskih društev

Javni gasilski zavod

Društva , pomembna
za zaščito in reševanje

-

vzdrževanje operativne pripravljenosti gasilcev,
- nabava cisterne za prevoz pitne vode,
- nabava gasilskega vozila za reševanje iz visokih zgradb,
- nabava zaščitne in reševalne opreme,
- povečanje števila zaposlenih operativnih gasilcev.
- vzdrževanje operativne pripravljenosti reševalcev
- nabava kombiniranega terenskega vozila

2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
•

na področju Civilne zaščite so bile realizirane načrtovane glavne naloge, ki izhajajo iz
zakonskih in drugih predpisov z področja varstva pred naravnimi in drugimi
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nesrečami. Naloge, ki izhajajo iz ukrepanja ob plazovih se izvajajo neprekinjeno in
bodo zaključene šele ob dokončni sanaciji posledic plazov, kar je v pristojnosti države.
Vse druge intervencije so bile učinkovite, ukrepi realizirani, preventivne akcije civilne
zaščite, pa speljane v skladu z načrtovanjem.
•

•
•
•

pri prostovoljnem gasilstvu je bil dan poudarek na sofinanciranje nakupa specialnih
gasilskih vozil, ki se jih uporabljata tudi za prevoz pitne vode ter nakupa terenskih
vozil za prevoz moštva in opreme. Veliko je bilo storjenega tudi na vzdrževanju
operativne pripravljenosti gasilskih enot.
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost je realiziral del načrtovanih nalog na
področju kadrovske popolnitve in opremljanja .
društva pomembna za zaščito in reševanje so uspešno realizirala vse naloge , ki
izhajajo iz pogodb sklenjenih z Mestno občino Nova Gorica
Izvajalci nalog zaščite in reševanja, so ob naravnih in drugih nesrečah ukrepali zelo
uspešno in učinkovito, kar kaže na pravilen pristop in dobro delo na tem področju.

3. POJASNILA NA PODROČJIH , KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI
Zastavljeni cilji niso bili realizirani predvsem na področju vzdrževanja zaklonišč, vzdrževanju
in obnovi alarmnega sistema ter pri usposabljanju pripadnikov CZ. Omenjene naloge je
potrebno realizirati v skladu s predpisi s področja zaščite in reševanja. Na področju gasilstva
zaostajamo pri pridobivanja mlajših kadrov in sprejemanja ustreznih predpisov na lokalni
ravni.
Ukrepi in načrt za doseganje ciljev :
-

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje zaklonišč in sistema
javnega alarmiranja,
sprejem predpisov o kategorizaciji gasilskih enot ter na
podlagi tega delitev sredstev požarnega sklada,
določitev prioritetnih nalog na področju delovanja
reševalnih služb in društev pomembnih za ZRP,
zagotavljanje nadomestil pripadnikom CZ in gasilcem pri
opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

4. OCENA UČINKOV NA DRUGA PODROČJA
Dobro poslovanje in delovanje sistema zaščite in reševanja vpliva tudi na druga področja
zlasti pa :
- na gospodarstvo ( preventiva v požarni varnosti , uspešne
intervencije ob nesrečah)
- na varstvo okolja (ekološke akcije , učinkovite intervencije
ob nesrečah z nevarnimi snovmi)
- urejanje prostora (določanje strokovnih podlag za izdelavo
prostorskih planov , omejitve rabe prostora ipd.)
- na družbene dejavnosti ( preventivne akcije v šolstvu )
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03. INFRASTRUKTURA
Naloge na področju infrastrukture so bile v letu 2003 izvedene v skladu z rebalansom
proračuna. Zakonska podlaga za delo je Zakon o javnih naročilih. Zaradi nekaterih
neizplačanih situacij, ki so posledica prepozno prejetih računov iz nekaterih indeksov ni
razvidno, da so bile naloge v celoti izvedene.
Pregled realizacije po posameznih postavkah:
03,01 – Interventni posegi na področju komunalnega in cestnega gospodarstva
Po tej proračunski postavki so bile izvedene naslednje investicije:
- Propust v Ozeljanu;
- Kamnita zložba v Ozeljanu;
- Sanacija plazu Marvin v Stari gori,
- Propust v Šmihelu,
- Sanacija dostopa v ledeno jamo,
- Podporni zid – Zmajna v Volčji dragi,
- Sanacija plazov na Preserjah in Braniku,
- Del drenaže na Bonetovšču
- Del propusta na Bonetovšču
03,02 – Sanacija nelegalnih odlagališč
Po tej proračunski postavki so izvedene sanacije divjih odlagališč na Lokvah, Čepovanu,
v Lokovcu in v Dornberku.
03,03 – Subvencije za kritje izgub v javnem prometu
Plačilo subvencije za kritje izgube v javnem prometu izvajamo v skladu s pogodbo o
koncesiji. Realizacijo pogodbe spremlja komisija, ki jo je imenoval mestni svet.
03,05 – Subvencije za prevoz pitne vode
Zaradi izjemno sušnega leta je bila dejanska realizacija večja od predvidene (18.000.000 SIT).
Razlika bo poravnana iz proračuna 2004.
03,08- Plačilo komunalnih storitev
Proračunska postavka je bila obremenjena z računi iz leta 2002 (v višini 62.000.000,00 SIT).
Kljub racionalni porabi na tej postavki beležimo prekoračitve v višini 45.000.000 SIT.
03,09- Plačilo javne razsvetljave
Ta postavka predstavlja plačilo za električno energijo porabljeno z javno razsvetljavo in za
delovanje semaforjev na območju mesta. Ocenjujemo, da je bila postavka finančno realizirana
v celoti, vendar so nekateri računi prispeli prepozno za izplačilo v letu 2003.
03,10 – Urejanje stavbnih zemljišč
Z rebalansom proračuna je bila ta postavka zmanjšana iz 89.500.000 SIT na 77.215.000 SIT
predvsem na račun sredstev, potrebnih za urejanje Obrtne cone Solkan.
03,11- Širitev mreže javne razsvetljave
V okviru te proračunske postavke so bile v letu 2003 izvedene naslednje investicije:
- druga faza JR med Rutarjevo, Trubarjevo in Škrabčevo ulico
- ureditev JR ob Kidričevi 26 do Delpinove ulice
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- dograditev JR Žabji kraj in
- ureditev druge faze JR med Prvomajsko, Erjavčevo in Bidovčevo ulico.
Nedokončane investicije bodo zaključene in plačila poravnana v letu 2004.
03,12 – Investicije v posodabljanje cestnega omrežja in prometna ureditev
Največja investicija v tej postavki je obvoznica Solkan, kjer Mestna občina Nova Gorica
nastopa kot soinvestitor, investitor pa je Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). Z
rebalansom proračuna je bila investicijska vrednost znižana iz planiranih 589.700.000 SIT na
501.400.000 SIT. Bistveno znižanje je nastalo pri postavki 03,21-1 – Obvoznica Solkan.
Po dogovoru z Direkcijo Republike Slovenije za ceste v začetku leta 2003 bi v jeseni 2003
DRSC morala izbrati izvajalca za gradnjo predora in galerije. Zaradi pomanjkanja sredstev s
strani DRSC se javno naročilo v roku ni izvedlo, zato je morala tudi Mestna občina Nova
Gorica del sredstev prenesti v naslednje proračunsko obdobje.
03,12-2 - Priključek na kolesarsko stezo Nova Gorica - Šempeter v Rožni dolini ni bil
realiziran, ker nismo uspeli pravočasno pridobiti zemljišča.
03,12-4- Realizirana je bila izdelava pločnika in prevleke Kekčeve poti ( ulica Damber).
03,12-5 - Bonetovšče – Fajdigovšče
V okviru te proračunske postavke je izvedena asfaltna prevleka v Podškabrijelu, sprojektirano
je križišče na Bonetovšču in zgrajeni so podporni zidovi .
03,12-6 - Asfaltne prevleke
V okviru te proračunske postavke so bile realizirane naslednje prevleke:
- asfaltna prevleka v Martinučih,
- asfaltne prevleke v KS Vogrsko
- asfaltacija v Šempasu
- asfaltna prevleka v ulici Damber
- asfaltna prevleka na mostu v Renčah
- asfaltna prevleka v ulici Klanec v Solkanu
- asfaltna prevleka na kolesarski stezi med Erjavčevo ulico in železniškim predorom
- asfaltacija plomb v Bonetovšču in
- asfaltna prevleka v Braniku …
03,12-7 - Potok – pločniki podporni zidovi
Del teh sredstev pokriva zaključna dela na podpornem zidu iz leta 2003 del pa za dela
izvedena v letu 2004 na pločniku ob zidu.
03,12-8 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranitev
arhitektonskih ovir
V okviru te postavke je postavljena dodatna vertikalna prometna signalizacija po mestnih
ulicah in lokalnih cestah, prav tako je izvedeno tudi barvanje talne signalizacije in urejenih
nekaj ramp za invalide ob prehodih za pešce.
03,12-10 - Borojevičeva cesta med Vrati pri Čepovanu in Zgornjim Lokovcem je realizirana
v celoti. Dela so bila financirana v skladu s tripartitno pogodbo – Mestna občina Nova Gorica,
Občina Tolmin, država.
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03,12-11 -Vogrsko – Dombrava
Ta investicija ni realizirana. Sredstva smo združili s postavko št. 22., ker so bila dela nujnejša.
03,12-12 - Obvoznica Renče je bila z rebalansom 2 znižana za 10,0 mio SIT.
Lokacijski načrt je bil sprejet v juliju 2003. Odkupi zemljišč so se pričeli v septembru
2003, zato bo glavnina stroškov, ki bodo izhajali iz naslova odkupov zemljišč v letu 2004.
03,12-14 – Dostopna cesta do zavarovanega železniškega prehoda Prvačina
Krajani Prvačine so nasprotovali zaprtju prehoda v Prvačini (Pod Frato), zato se tudi niso
strinjali s širitvijo ceste, ki bi jo bilo potrebno posledično zaradi zaprtja prehoda tudi
izvesti. Dela na nalogi so se zaustavila, sredstva pa so bila z rebalansom prerazporejena.
03,12-15 - Dostopna cesta Zmajna
Realizirana v skladu s planom.
03,12-18 - Asfaltacija cest v Lokovcu
S planiranimi proračunskimi sredstvi je bilo asfaltiranih več odsekov javnih poti.
03,12-20- Ureditev križišča ob OŠ Ledine po proračunski postavki je realizirana v
celoti.
03,12-22 - Asfaltna prevleka ceste skozi Britof do pokopališča na Vogrskem
S to investicijo so izvedeni podporni zidovi, po izgradnji vodovoda bo sledilo polaganje
asfaltne prevleke. V tej postavki je zajeta tudi postavka št.11.
03,12-23 - Ureditev pločnikov v Grgarju
Postavka je realizirana v celoti.
03,12-24 - Preplastitev LC Rožna dolina – Stara Gora
Postavka po rebalansu znaša 19.900.000,00 SIT. Postavka je realizirana v celoti in sicer prvi
del v višini 3.400.000,00 SIT za plačilo asfaltacijskih del iz leta 2002 na isti krožni cesti proti
bolnici Stara Gora in 16.500.000,00 SIT za asfaltno prevleko ob pokopališču proti Stari Gori.
03,12-26 - Asfaltacija ceste v KS Ravne – Bate
Proračunska postavka v višini 5000.000,00 SIT je realizirana v celoti. Izvedena je asfaltacija
javne poti Ravhar. Investicija je zaključena v celoti. V investiciji je vključeno delo krajanov
in del sredstev za vzdrževanje javnih poti v KS Bate.
03,13 – Urejanje mesta
Glavni poudarek pri urejanju mesta je bil posvečen obnovi in razširitvi parkirnih mest,
obnovi pločnikov in večjim vzdrževalnim delom na ulicah Nove Gorice in Solkana:
- pločnik ob Erjavčevi ulici ,
- ureditev parkirišča ob Erjavčevi 15
- ureditev pločnikov ob Kidričevi ulici
- ureditev pločnika ob Gregorčičevi,
- ureditev parkirišča ob Kidričevi 26,
- popravilo robnikov ob Cankarjevi,
- ureditev ograje ob stopnišču proti Kapeli,
- Ureditev parkirišča na Ledinah z dostopom na Prvomajsko ulico
- večja vzdrževalna dela na ulicah Nove Gorice in Solkana ( izvedba asfaltnih plomb na
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pločnikih in cestah- posedki).
03,13-3 - Hortikulturna ureditev mesta
Postavka je bila realizirana v celoti in smo z njo uredili cvetlične nasade ter zasadili 71
dreves.
03,13-5 - Sredstva za nabavo komunalne opreme
Postavitev stebričkov ob zelenih površinah in ob pločnikih za preprečitev parkiranja. Nabava
parkovnih klopi tip inox in Hurikan
03,13-6 – Sanacija viaduktnega objekta – Ul. Gradnikove brigade
Realizirano v skladu s planom.
03,14 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira postavko, ki je sicer namenjena
vzdrževanju gozdnih poti.
03,14 – Sofinanciranje vzdrževalnih del na krajevnih poteh
Planirana dela na krajevnih poteh na območju KS so bila izvedena v celoti. Vzdrževanje
krajevnih in ostalih javnih poti po KS skupaj z zimsko službo.
03,15 – Nakup zemljišč
Z rebalansom proračuna so bila planirana sredstva v višini 83.000.000,00 SIT proračuna na
101.000.000,00 SIT za potrebe nakupa zemljišča last SGP Gorica, d.d., in sicer zemljišča na
Bevkovem trgu v Novi Gorici in zemljišča na območju Obrtne cone Solkan. Realizacija
kupoprodajne pogodbe v letu 2003 ni bila izvedena, zato so bila na tej postavki porabljena
sredstva le v višini 52.057.593,00 SIT.
03,16 – Odkup gradbenih objektov, pripadajoča dokumentacija, dokumentacija za
obvoznico Solkan
V tej postavki so bila predvidena sredstva v višini 80.000.000,00 SIT za potrebe nadomestne
gradnje stanovanjske hiše last Grapulin Marka in Martine v sklopu izgradnje obvoznice
Solkan – Kromberk. Ker postopek razlastitve na sodišču v letu 2003 ni bil zaključen, so se z
rebalansom proračuna sredstva na tej postavki zmanjšala na 3.000.000,00 SIT.
03,16 – Dokumentacija za cestno infrastrukturo
Zaključena je bila večina planiranih nalog, nekaterih projektov pa zaradi premajhnih sredstev
ni bilo mogoče začeti.
03,17 – Dokumentacija za komunalne naprave
Urejena je bila predvsem dokumentacija za kanalizacije in za čistilno napravo Prvačina.
Zaradi velikega števila nalog je bilo na planiranih postavkah opravljeno manj kot 50% del in
se bodo le-ta nadaljevala v letošnjem letu.
03,18 - Komunalni objekti in redno vzdrževanje JR v KS
Iz te postavke so bila financirana dela za rekonstrukcije in izgradnje manjših komunalnih
objektov po KS kot tudi plačilo rednega vzdrževanja javne razsvetljave na celotnem območju
Mestne občine Nova Gorica.
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03,20 - Sanacija in izgradnja komunalnih objektov
Večja dela realizirana na tej postavki so izgradnja kanalizacije Prvačina II. faza, izgradnja
črpališča za kanalizacijo Na Klancu, čistilna naprava bolnišnice Stara Gora,
kanalizacija Ozeljan – III. faza, kanalizacija Renče, kanalizacija Dornberk, kanalizacija
Ravnica in kanalizacija v Solkanu. Postavka vsebuje tudi sredstva iz naslova takse za
obremenjevanje vode. Iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
pa so bila izvedena zaključna dela pri montaži čistilne naprave, delno je bila zaključena I. faza
odlagališča odpadkov, zaprt je bil severozahodni del I. faze odlagališča. Prav tako je bila
saniran sistem za odvajanje meteornih vod iz SZ dela odlagališča.
03,20-6 - Sanacija garažne hiše PH 2
Delo realizirano v celoti. Investicija je zaključena po inšpekcijski odločbi. Proračunska
sredstva 2003 so realizirana v celoti razliko se poravna v proračunu 2004 ( cca 1000.000,00
SIT).
03,21 - Sanacija komunalnih objektov – vodovodi
Po tej proračunski postavki je bila narejena čistilna naprava za vodo Lokatonci, izvedena dela
na rezervoarju Damber I – črpališče, v zaključku so dela na črpališču vodovoda Bate, kot tudi
vodovod Ravnica I. Prav tako se zaključujejo dela na vodovodu Banjšice – Kuščarji –
Mokrini. Postavka vsebuje tudi izgradnjo trafo postaje in vodovoda na Ronketu. Med
rekonstrukcijami so bila večja dela izvedena na vodovodu v Renčah, v Ozeljanu pri cerkvi in
na Lijaku.
03,23 – Sofinanciranje vzdrževanja železniških prehodov
Naloge, ki so bile opredeljene, so bile 100% izvedene. Razlika med rebalansom 2 in
realizacijo je nastala, ker se Mestna občina Nova Gorica in Slovenske železnice niso
dokončno dogovorile glede višine sofinanciranja za leto 2003 in tako tudi ni bila podpisana
pogodba.
03,24 – Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic (cca 300
km) na območju Mestne občine Nova Gorica ter za izvajanje zimske službe na teh poteh.
04. OKOLJE IN PROSTOR
POSTAVKA 04,01 - Strateški prostorski akti
• S sprejemom odloka je bil zaključen postopek sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine. Grafične sestavine
plana so bile prenesene na podlago digitalnega katastrskega načrta (DKN).
• Kot strokovna podlaga za potrebe urbanistične zasnove mesta je bila zaključena
mednarodna urbanistična delavnica za celovito preureditev vzhodnega vstopa v mesto.
• V okviru priprav na izdelavo urbanistične zasnove mesta in nadaljnje spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin plana sta bili izdelani strokovni podlagi za urejanje
južnega roba mesta ter za pripravo pravil za zagotavljanje urejenega in skladnega
videza mesta.
• V okviru priprav na izdelavo urbanistične zasnove mesta, strategije prostorskega
razvoja ter prostorskega reda smo pričeli z izdelavo strokovnih podlag za poselitev za
celotno območje občine.
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Izvedli smo mednarodni natečaj za mozaik na novem skupnem trgu Gorice in Nove
Gorice pred severno železniško postajo.

POSTAVKA 04,02 - Izvedbeni prostorski akti
• Začel se je postopek izdelave spremembe ureditvenega načrta Kulturni center v Novi
Gorici.
• Začel se je postopek izdelave lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici.
• Izdelane so bile geodetske podlage za lokacijske načre Industrijska cona BukovicaVolčja Draga, Rožna dolina III in Športni park Solkan.
POSTAVKA 04,03 - Prostorski informacijski sistem
• Zaključili smo projekt nadgradnje prostorskega informacijskega sistema občin v
sodelovanju z Ministrstvom za informacijsko družbo ter z občino Velenje.
• Skrbeli smo za redno vzdrževanje spletne storitve PISO za občino Nova Gorica ter za
redno vzdrževanje in dopolnjevanje digitalne podatkovne baze o prostoru za potrebe
priprave strateških prostorskih aktov.
• Skrbeli smo za obdelavo podatkov iz ekološke merilne postaje v Novi Gorici.
• Izdelano je bilo informacijsko gradivo za prvo fazo kampanje za ozaveščanje in
obveščanje prebivalcev MONG na področju ločenega zbiranja odpadkov.
POSTAVKA 04,04 – Okolje
• Izdelana je bila ocena tveganja zaradi onesnaževanja zraka v mestu Nova Gorica.
• V okviru realizacije regijskega razvojnega programa smo v sodelovanju z MOPE RS
ter z ostalimi občinami v Goriški regiji zaključili regijski projekt Študija izvedljivosti
in upravičenosti regijskega sistema ravnanja z odpadki.
• Skrbeli smo za izvajanje rednega sistematskega nadzora nad kvaliteto pitne vode iz
vodovodnih sistemov, ki niso v upravljanju lokalne javne službe, ampak posameznih
krajevnih skupnosti.
• Izvedli smo akcijo Dan brez avtomobila ter akcije v okviru tedna mobilnosti.
• Sofinancirali smo manjše ekološke programe.
05. GOSPODARSTVO
Sredstva iz postavke 5. GOSPODARSTVO so bila porabljena v višini 95,5 % proračunskih
sredstev . Po posameznih področjih je bila poraba sledeča:
• Primorski tehnološki park ( 05,17) za nakup in dokumentacijo adaptacije objekta v višini
38,5 mio, pri sofinanciranju programov so bili podprti projekt IN PRIME (pripravo
spletne strani, promocija, analiza inovacijskega potenciala regije), sodelovanje v
mednarodnem projektu PRO PLUS ter svetovalne storitve članom. Za vse navedene
aktivnosti PTP je bilo porabljenih skupaj cca 50,6 mio .
• Regionalno planiranje : takratni mrežni razvojni agenciji ICRA smo sofinancirali v letu
2002 izdelan regionalni razvojni program regije 2002-2006 ( 05,01-izdelava projektov),
mrežni RRA Severne primorske pa za tekoče leto izvajanje koordinacije (05,01-priprava
razvojnih programov). Sofinanciranje programov RRA Severne primorske (05,18) je
podprlo izvajanje projekta IN PRIME, sofinanciranje programov usposabljanja
zaposlenih (tudi za prestrukturiranje MMP Vrtojba), sofinanciranje organizacije srečanja
za zaposlovanje visokošolcev Ponujam.ponujaš ter organizacije podjetniških krožkov v
osnovnih šolah. Za vse navedene aktivnosti je bilo porabljenih dobrih 22 mio.
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V sklopu pospeševanja razvoja podjetništva je bilo izvedeno:
- finančne subvencije gospodarstvu (05,22) v višini 40,7 mio za spodbujanje začetnih
investicij, sofinanciranje prve promocije podjetij na sejmih, sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja ter samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. Pri
usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju so imeli prednost brezposelni, pri tem težko
zaposljivi in mladi z visoko izobrazbo ter prebivalci nerazvite Trnovsko-banjške planote.
Realiziranih je bilo 15 novih zaposlitev brezposelnih, 4 zaposlitve pripravnikov z višjo in
visoko izobrazbo in 4 zaposlitve težje zaposljivih oseb.
- izdelava Strategije gospodarskega razvoja občine za delo v letu 2002 in 2003 (05,01izdelava projektov za področje turizma, gospodarstva), izdelava projektne zasnove za
izvajanje razvojnih projektov Goriške poslovne cone, Središče za razvoj kompetenc in
integracijo znanj in Križišče kreativnosti (05,01-priprava razvojnih programov EU),
- sofinanciranje sklada dela Posočje (05,04) oz. njegovih programov usposabljanja
potencialno brezposelnih oseb (20 zaposlenih iz podjetij MIP in Mizar),
- financiranje triažne obdelave brezposelnih po stečaju MEBLO Iverke (05,01), po
katerem je bilo 51 najteže zaposljivih delavcev usmerjenih v invalidsko upokojitev,
dodatno izobraževanje ali usposabljanje za prezaposlitev,
Za vse navedene in druge majhne naloge je bilo porabljenih okoli 60,1 mio.

•

V sklopu pospeševanja razvoja turizma so bile izvedene sledeče aktivnosti:
- financiranje delovanja Turistične zveze (05,04)
- financiranje delovanja Turističnega informacijskega centra (05,20), ki so bila
porabljena le v višini 50%,
- sofinanciranje aktivnosti Turističnih društev (05,05). V letu 2003 so bila na novo
ustanovljena društva Prvačina, Solkan in Planota. Vseh delujočih društev je tako 12.
- izdelava projektne zasnove za izvajanje razvojnih projektov Razvoj igralniškozabaviščno-športne destinacije Gorišče in Turistični razvoj Trnovsko-banjške planote
(05,01-priprava razvojnih programov),
sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev (05,11), med njimi večjih
praznovanj kot so silvestrovanje, pustovanje, martinovanje, prazniki kostanja v
Vitovljah, košnje na Banjšicah, breskev v Prvačini, mlaj v Novi Gorici in nekaterih
manjših,
- izdelava gradiv za turistično promocijo, med drugim brošure KAM, prevozov avtovlaka
Podbrdo-Bohinjska Bistrica, oglaševanj v časopisih, na karti Slovenije, ponatis map
Mestne občine in brošure Mesto vrtnic, sofinanciranja poletnega festivala GONG,
predstavitvi na sejmu v Celovcu, informacijskih tabel na Poti treh svetišč in na Lokvah in
sofinanciranje mnogih drugih turističnih promocijskih aktivnosti.
Za navedene aktivnosti je bilo porabljenih okoli 63 mio.
V sklopu pospeševanja razvoja kmetijstva so bile izvedene sledeče aktivnost :
- subvencije v kmetijstvo-regresiranje (05,05) v višini 33,9 mio, ki so namenjena delno
regresiranju kmetijskih programov (odkup mleka, analize tal in krme, osemenjevanje in
mastitis program, ekološko kmetovanje,…), v večjem delu pa za sofinanciranje investicij
na kmetijah ,
- subvencije v kmetijstvo-urejanje kmetijskih zemljišč (05,03) v višini 14 mio,
- financiranje programa zaščite živali in azila za pse
- izvajanje programa vinske ceste (05,01), deloma še za aktivnosti urejanja domačij in
proizvodnih prostorov letu 2002, v letu 2003 pa za strokovne obiske pridelovalcev,
izvedbo izbora prvaka, Festivala vin , srečanje koordinatorjev vinskih cest, ponatis
promocijskega materiala in podobno.

•
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- Sofinanciranje regijskega projekta Razvojni program SZ višinskega dela severne
Primorske, izvajanje delavnic Gojenje, nabiranje in raba zelišč ter ureditev rozarija ob
frančiškanskem samostanu ,
- Programa za razvoj podeželja s sofinanciranjem programa CRPOV- Tabor (05,06), v
sklopu katerega je bil izveden prvi del obnove vaške poti in CRPOV-Ozeljan-Šmihelj
(05.06), v sklopu katerega so bile izvedene delavnice za pospeševanje razvoja podeželja.
Za vse navedene aktivnosti je bilo porabljenih okoli 84 mio.
Sredstva za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva (05,07 ) v višini 50 mio SIT
so bila nakazana Javnemu skladu za namensko premoženje v finančne naložbe 40 milj.
SIT in 10 milj. SIT za delovanje sklada. Financiranje je bilo sorazmerno z ostalimi
ustanoviteljicami..
Zgornje navedbe porabe sredstev po posameznih področjih gospodarstva seveda niso
natančno definirane, saj določene aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva in
kmetijstva (razvoj podeželja) predstavljajo tudi vlaganja v pospeševanje razvoja turizma.

06. ŠOLSTVO
Na področju šolstva je bila prioritetna naloga zagotavljanje pogojev za delo osnovnih šol. V
letu 2003 je v občini delovalo 9 osnovnih šol ter 1 glasbena šola. S šolskim letom 2003/2004
so vse osnovne šole začele izvajati devetletni program. V skupno 145 oddelkih je bili 2.793
učencev, kar je v primerjavi s šolskim letom 2002/2003 povečanje samo za 3 o9ddelke
oziroma za 81 učencev. Zaradi vključitve 6-letnih otrok, je občutno povečanje števila
oddelkov podaljšanega bivanja in sicer je porast za 9 oddelkov oziroma 170 učencev. V
šolskem letu 2003/2004 je tako v 54 oddelkih podaljšanega bivanja vključeno 1.113 učencev,
kar predstavlja 40 % celotne osnovnošolske populacije.
Pri Osnovni šoli Kozara se poleg prilagojenega programa osnovne šole izvaja tudi delovno
usposabljanje in sicer v 3 oddelkih s skupno 22 otroki.
Glasbeno šolo obiskuje 701 učenec iz vseh petih občih, od teh je 465 učencev iz Mestne
občine Nova Gorica.
S šolskim letom 2003/2004 je občuten porast zaposlenih v okviru dodatnega programa in
sicer iz 25,5 na 33 delavcev, od katerih je 8 dodatnih učiteljev v 1. razredu devetletke, 5,5
svetovalnih delavcev, 9 kuharic.
Zaradi organizacije pouka po programu devetletke je bil v letu 2003 porast potreb po prevozih
učencev, saj učenci ne zaključijo pouka ob isti uri in je potrebno na eni relaciji izvršiti dva
prevoza. Poleg tega je bil na novo organiziran prevoz učencev iz Stare Gore v Novo Gorico.
Tako je za 8,8 % presežena realizacija planiranih sredstev, vendar nam del teh sredstev
povrne Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in sicer za tiste poti, ki so ogrožene od
medvedov (Čepovan).
V letu 2003 so bile razpisane in podeljene štiri štipendije za dijake in študente tako, da je bilo
skupno 12 štipendistov. V okviru sklada za izobraževanje je bilo obravnavano 31 vlog za
dodatno strokovno izobraževanje zaposlenih v javnih zavodih, kot tudi za dijake in študente.
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V osnovnih šolah so bila v letu 2003 izvršena načrtovana investicijsko-vzdrževalna dela in
tudi realizacija za ta namen planiranih sredstev v proračunski postavki 6.14 je bila skladna z
razdelilnikom v prilogi 17.
V celoti nerealizirana je proračunska postavka »izgradnja športne dvorane osnovnih in
srednjih šol« v planirani višini 5 mio SIT, saj je bil zaradi dolgotrajnih usklajevalnih
postopkov z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, razpis za inženiring izveden šele v
začetku leta 2004.
Realizacija sredstev za gradnjo podružnične šole in telovadnice Prvačina je v višini razlike
potrebnih sredstev za v letu 2002 izvedeno adaptacijo podružnične šole.
07. OTROŠKO VARSTVO
Predšolska dejavnost je bila v letu 2003 zaznamovana z uvedbo devetletne osnovne šole in sta
bili tako s septembrom iz vrtca v osnovno šolo vključeni dve generaciji otrok. To je pomenilo
tudi zmanjšanje števila oddelkov v vrtcih in v celoti je bila opuščena dejavnost v enoti
Ciciban v Novi Gorici. V skupnem je bilo z začetkom šolskega leta 2003/2004 v vrtcih za 191
otrok manj. Po posameznih vrtcih je bilo tako sledeče število otrok:
vrtec
1. BRANIK
2. ČEPOVAN
3. DORNBERK
Prvačina
4. RENČE
Bukovica
5. SOLKAN
Trnovo
Grgar
6. ŠEMPAS
7. NOVA GORICA
SKUPAJ

šolsko leto 2002/2003
oddelki
otroci
3
56
1
12
4
78
2
33
2
48
2
35
5
84
1
13
2
35
5
81
39
660
66
1.135

šolsko leto 2003/2004
oddelki
otroci
3
53
1
13
3
52
2
27
2
45
2
31
3
64
1
10
2
27
6
96
35
526
60
944

Cene vzgojnovarstvenih storitev so bile spremenjene enkrat in to od 1.8.2003 dalje tako, da so
znašale na otroka:
1. Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
- dnevni program (do 9 ur)
- poldnevni program (do 6 ur)
- poldnevni program (do 4 ure)

88.663 SIT
69.787 SIT
48.295 SIT

2. Drugo starostno obdobje (3 do 7 let)
- dnevni program (do 9 ur)
- poldnevni program (do 6 ur)
- poldnevni program (do 4 ure)

63.849 SIT
50.633 SIT
34.836 SIT

3. Razvojni oddelek

162.479 SIT
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V letu 2003 so bila zagotovljena sredstva in izvedena adaptacija jasličnih oddelkov enote
Mojca v Novi Gorici. Zaradi neizpraznjenega hišniškega stanovanja v vrtcu Šempas pa ni bilo
mogoče izpeljati adaptacije objekta in so bila tako tudi nerealizirana planirana sredstva za ta
namen.
08. KULTURA
Problematika ustanoviteljstva se je v preteklem letu, pričela reševati, Konec leta je Primorsko
dramsko gledališče Nova Gorica, postala institucija državnega pomena, kar pomeni, da se je
na državo preneslo tudi ustanoviteljstvo. Ministrstvo za kulturo je v skladu z določili ZUJIKa
o prenesenih institucijah zagotavljala sredstva za dejavnost v celoti, financiranje skupnih
programov v skladu z dogovori in prav tako tudi investicije v nepremično premoženje in
opremo. V letu 2003 smo skupaj z ministrstvom zagotovili sredstva za nadaljevanje ureditve
nadodrnih vlakov. Ministrstvo je zagotovilo 25 MIO SIT, iz našega proračuna pa je bilo
zagotovljeno 12 MIO SIT, zato se v skladu z dogovorom financiranje nadaljuje tudi v letu
2004 .
Še vedno pa ni urejeno ustanoviteljstvo Goriškega muzeja. Po sklepu Mestnega sveta je
Mestna občina Nova Gorica postala edini ustanovitelj, vendar ker se vse bivše občine
soustanoviteljice še niso odrekle skupnemu premoženju oziroma se Občina Sežana še ni
odločila ali bo postala soustanoviteljica, ga registrsko sodišče noče registrirati.
Do sprejema zakona o lokalni samoupravi in financiranja občin je prehodno obdobje v
financiranju skupnih institucij in v tem obdobju ministrstvo za kulturo poravnava vse stroške
dela , ter programske stroške in obratovalne, ki so vezani na javno službo. Za skupne
programe pa se je treba posebej dogovarjati.
V Goriškem muzeju so nadaljevali obnovo Kromberškega parka nadaljevanje (urejanja
amfiteatra) in obnovili streho nad delavnicami v kompleksu vile Bartolomei v Solkanu.
Sredstva za navedena dela je zagotovil zavod iz ostanka dohodka preteklih let.
Tožbe, ki so bile vložene proti obema institucijama s strani Mestne občine Nova Gorica v
zvezi z zahtevkom vračila sredstev za plače za januar in februar v letu 2000 še niso rešene.
Kulturni dom Nova Gorica je program koncertnega abonmaja (9 koncertov) in odobrenih
akcij realiziral v skladu s planom. Program mednarodnega sodelovanja z Goriško pokrajino
Med zvoki krajev se je nadaljeval in popestril tudi kulturno ponudbo na Gradu Rihenberk;
tradicionalno je postalo Mednarodno srečanje saksofonistov, saj je potekalo že sedmo leto v
obliki poletne šole, koncertov in tekmovanja. Program Glasbena mladina, ki je namenjen
vzgajanju mladine in predstavitvi mladih glasbenikov, je z organizacijo 37 različnih
programov (139 izvedb) in z udeležbo 8542 otrok ( iz petih občin), daleč nad povprečjem v
Sloveniji. Na novo je bil izveden program sodelovanja z Goriško pokrajino – Dvorna glasba,
nadaljevali so program September tris, ki je namenjen "neklasični ponudbi" – jazz, etno in
blues glasbi, 6 koncertov iz cikla Glasba z vrtov Sv. Frančiška
V okviru galerijske dejavnosti je bilo organiziranih 8 razstav iz različnih likovnih zvrsti,
11drugih umetniških dogodkov (predavanja, delavnice za otroke…) zelo odmeven festival
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računalniške umetnosti Pixxelpoint (tudi ob pomoči ministrstva za informacijsko družbo - 0.5
MIO SIT ). Odkupili so tri likovna dela.
Realizirana sredstva za dejavnost kulturnega doma so bila nekoliko nižja od planiranih, zaradi
porodniškega dopusta direktorice
Filmska dejavnost se je nadaljevala po pogodbi z Avdio video centrom. Iz mestne občine smo
v skladu s planiranimi sredstvi za ta namen zagotavljali Kulturnemu domu sredstva za
amortizacijo male dvorane in opreme, ki so omogočala nižjo najemnino (200.000 SIT) od
izračunanih stroškov. Nekaj sredstev smo za program Art filma zagotovili še posebej (filmsko
gledališče, festival nizozemskega filma).
Plan ureditve in obnove prostorov ter opreme je bil v glavnem realiziran. Ni bila realizirana
ureditev osvetljenosti prostorov, pač pa predelna stena med dvema pisarnama.
Zveza kulturnih društev Nova Gorica, je krovna organizacij, ki povezuje pretežno večino
kulturnih društev, skrbi pa tudi za financiranje ljubiteljskih kulturnih programov, ki se
izvajajo tudi izven društev povezanih v ZKD. Naložba v prostore TOČKE je bila dobra, saj
so praktično neprekinjeno zasedeni. Šola Zlatka Kavčiča - tolkala, se nadaljuje, poleg tega pa
seje program lepo vključil tudi v delo drugih instrumentalnih in pevskih skupin. Zaradi velike
aktivnosti mentorja in seveda možnosti, ki jih dajejo prostori v TOČKI za jazz koncertno
dejavnost, se nadaljuje program Zvočni izviri (4X), abonma ljubiteljskih gledališč –
Nedeljska gledališka srečanja, so zelo lepo obiskana (207 abonentov – 6 predstav); v okviru
prireditvene dejavnosti pa so tudi organizatorji Bogatenje programov v krajevnih skupnostih
(skupno 45). Tudi zaradi dobrih pogojev delovanja, so bili uspehi nekaterih društev resnično
pohvalni – zlato odličje GPO na tekmovanju slovenskih godb, ki jim je omogočila
napredovanje v 1. kakovostno kategorijo, Zlato odličje Komornega zbora na državnem
tekmovanju Naša pesem v Mariboru. Nonine zgodbice je program, ki ga je režiral Zlatko
Kavčič, izpeljal pa na profesionalni ravni z ljubitelji (GD Nova, Komorni zbor, KOMBO,
Dekliški zbor), posnela in predvajala ga je tudi nacionalna TV. Splošna ugotovitev je, da se
kakovost društev v porastu.
Zveza je posvetila veliko pozornosti tudi izpopolnjevanju normativnih sistemov, s katerimi
regulira oblike, pogoje , načine financiranja in višine sredstev.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, deluje za območje
bivše občino Nova Gorica, poleg tega pa izvajajo tudi medobmočne in nekatere državne
programe, ter tudi nekatere občinske. Financiranje poteka v skladu z medobčinskim
dogovorom, ki upošteva število društev in programov, ki se izvajajo. Pri financiranju
programov je udeležena tudi država, odvisno od nivoja programa. V Novi Gorici je bil v
preteklem letu organiziran Večer sodobnega plesa, koncert slovenskega projektnega zbora, ki
sta ga sestavila Karmina Šilec in Stojan Kuret, katerega študij je omogočil Sklad,
tradicionalno se nadaljuje Poletna šola Vizualnega. JSKD ima poslovne prostore v
Kulturnem domu in sredstva za materialne stroške prostora zagotavljamo Kulturnemu domu
iz proračuna mestne občine.
Financiranjem Goriške knjižnice »Franceta Bevka«, je v preteklem letu potekalo v skladu s
pogodbo, ki so jo podpisale vse občine soustanoviteljice. Zmanjšanje števila zaposlenih
povzroča zavodu organizacijske težave, za uporabnike pa veliko poslabšanje servisa.
Knjižnica je morala predvsem poskrbeti za izvajanje tistih nalog, ki jih zakon predpisuje kot
javno službo, to pa je na primer pomenilo slabšo dostopnost glasbene zbirke, video sobe,
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časovno manjšo dostopnost do knjižničnega gradiva in medmrežnih povezav, onemogočanje
dodatnega izobraževanja delavcev. Knjižnica ima še vedno 3 ure krajši odpiralni čas. Tri leta
po preselitvi v nove prostore imajo še vedno 23.5 strokovnih delavcev, za maksimalno
izkoriščenost možnosti, ki jih hiša nudi pa naj bi jih imeli 42. Pomagajo si z javnimi delavci
in z zaposlovanjem študentov.
V letu 2003 se je bilo prvo branje in usklajevanje novega ustanovitvenega akta z vsemi petimi
soustanovitelji.
Druge postavke proračuna, ki se nanašajo na Goriško knjižnico (nakup knjig, potujoča
knjižnica, oprema vzdrževanje bibliobusa, in akcije) so bile realizirane do dogovorjene višine,
nekoliko nižja je bila realizacija pri nakupu opreme in investicijskem vzdrževanju.
Posebna sredstva, ki se letno namenjajo za obnovo cerkva, ki so razglašene kot sakralni
spomeniki, so bila realizirana kot v planu in sicer v dekaniji Nova Gorica obnova župnijske
cerkve v Čepovanu – 6 MIO SIT, in v dekaniji Šempeter za nadaljevanje in dokončanje
obnove župnijske cerkve sv. Urha v Braniku 4. MIO SIT. Za nadaljevanje obnove južne
fasade frančiškanskega samostana Kostanjevica smo iz proračuna namenili 2.4 MIO SIT,
Ministrstvo za kulturo, pa je podprlo akcijo obnove grobnice Burbonov, v višini 1.8 MIO
SIT, in seveda smo morali enako vsoto zagotoviti tudi iz našega proračuna, 1.8 MIO SIT pa
smo namenili za izdelavo celovitega arhitekturnega posnetka obstoječega stanja kompleksa,
kar je podlaga za izdelavo dokumentacije, ki je predpogoj za pridobivanje sredstev na
mednarodnih razpisih.
Iz drugih odhodkov smo namenili sredstva za prireditve, ki niso bile planirane, pa pomenijo
dopolnitev kulturne ponudbe.
Program samostojnih nosilcev, predstavlja sorazmerno nizko postavko, dodeljena sredstva pa
so sodelujočim velika moralna vzpodbuda. Za ta sredstva na razpisu konkurirajo društva, ki
niso člani ZKD, založniki z domoznanskimi programi, samostojni ustvarjalci na področju
kulture, pa tudi organizatorji prireditev, ki niso redno financirani iz proračuna Mestne občine
Nova Gorica. Na razpis se je prijavilo 29 izvajalcev s 38 programi. Petčlanska komisija
izbrala 23 programov. Dva programa nista bila realizirana
Akcije v kulturi so bile realizirane v višini kot so bile načrtovane (priloga 7 proračuna).

09. ŠPORT
Za področje športa je bil v mesecu marcu 2003 objavljen »Javni razpis za sofinanciranje
programov športa in tehnične kulture v letu 2003«.
Razpisani so bili naslednji programi, ki so se sofinancirali iz proračunskih sredstev:
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
4. športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov,
5. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega
značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica,
6. tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova
Gorica,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih,
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8. programi društev s področja tehnične kulture.
Za vsa navedena področja je bilo skupno vloženih 62 vlog izvajalcev in sicer:
-

34 izvajalcev za programe pod točkami 1.,2.,3 in 4.
50 izvajalcev za programe pod točko 5. - večje športne prireditve
31 izvajalcev za programe pod točko 6.- tekoče vzdrževanje športnih objektov
12 izvajalcev pod točko 7.- profesionalni športni trenerji
1 izvajalec pod točko 8.- programi klubov s področja tehnične kulture.

Skladno s predloženimi programi se je zagotavljalo sredstva za 65 klubov v okviru Športne
zveze Nova Gorica ter 16 predvsem tehnično usmerjenih društev v okviru Zveze za tehnično
kulturo Nova Gorica.
Iz občinskega proračuna je bilo sofinanciranih 42 večjih prireditev in tekmovanj.
Sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja športnih površin, ki so v upravljanju društev
in klubov so bila nakazana 22 športnim društvom in klubom. Poleg tega so se Javnemu
zavodu za šport Nova Gorica zagotavljala sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje
javnih športnih površin in objektov, ki jih ima v upravljanju.
Profesionalni trenerji so bili sofinancirani v 8 klubih in sicer: Košarkarski klub Nova Gorica,
Kolesarski klub Nova Gorica, Rokometni klub Gorica, Odbojkarski klub HIT Gorica, Atletski
klub Gorica Meblo, Kajak klub SE Nova Gorica, Društvo mladi nogometaš Gorica, Šahovski
klub Nova Gorica.
Poseben poudarek je bil namenjen vadbi mladinskih selekcij v klubih, za kar je bilo
zagotovljenih skoraj 30 mio sit. Kot pomoč športnim klubom je bilo tudi zagotavljanje
sredstev za polovično zaposlitev športnega fizioterapevta in sicer s sofinanciranjem ostalih
občin.
Pri Javnem zavodu za šport se je po sistemizaciji zagotavljalo sredstva za 18 zaposlenih
delavcev.
Od investicij v športno infrastrukturo je bilo 2,5 mio sit namenjenih za ureditev igrišča v
Zaloščah, predvsem pa se je zagotovilo sredstva za pokrivanje v letu 2002 izvedenih investicij
razsvetljave in adaptacije telovadnice v športnem parku. Pričeli smo z urejanjem kajakaškega
centra v Solkanu.
Z rebalansom proračuna za leto 2003 smo zagotovili tudi 15 mio sit za pomoč Nogometnemu
društvu Gorica.
Upoštevaje razpis, so društva kandidirala svoje programe pod točkami 1., 3. in 4. preko
Športne zveze N.Gorica.
Za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je bilo v
proračunu predvidenih 25.000.000 SIT (postavka: 09,18 - »šport – pomoč športnim klubom
in društvom za pionirske, kadetske in mladinske selekcije«). V skladu z razpisom smo
pridobili strokovno mnenje Športne zveze Nova Gorica.
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Komisija je sprejela sklep, da se iz postavke 06.14 – »šolstvo – izdelava projektov in
izgradnja športne dvorane osnovne in srednjih šol« prerazporedijo sredstva v višini 3.000.000
SIT na postavko 09,18. Izdan je bil sklep župana o prerazporeditvi sredstev.
Poleg tega se iz postavke 09,08 – »tekoče vzdrževanje športnih površin prerazporedijo
sredstva v višini 1.580.000 SIT na postavko 09,18. Po prerazporeditvi je bilo na postavki
29.580.000 SIT.
Za večje športne prireditve je bilo predvidenih 10.000.000 SIT, od tega 3.000.000 SIT za
svetovno prvenstvo v padalstvu – društvo Polet.
Sofinancirajo se lahko zlasti športna srečanja tekmovalnega značaja z mednarodno udeležbo,
kot tudi določene večje množične športne prireditve, ki imajo rekreacijski značaj.
Organizatorju se sofinancira praviloma le eno prireditev letno. Prednost imajo športna
srečanja, ki so organizirana na območju Mestne občine Nova Gorica. Financiranje poteka
usklajeno s Športno zvezo, kjer na osnovi kriterijev sofinancirajo določene prireditve in
tekmovanja.
Na predlog komisije se je sofinanciralo še dodatnih 6 večjih športnih prireditev, zato je
komisija sprejela sklep, da se je iz postavke 09,08 – »tekočega vzdrževanja športnih površin –
ostali klubi in društva« prerazporedilo 70.000 SIT na postavko 09,05 – »večje prireditve«.
Sofinanciranje vseh predlaganih večjih prireditev je skupno znašalo 10.070.000 SIT.
Za tekoče vzdrževanje športnih objektov , ki so v upravljanju ostalih klubov in društev je bilo
planiranih 15.000.000 SIT (postavka: 09,08). Razdeljenih je bilo 13.350.000 SIT.
Na predlog komisije so se prerazporedila nerazdeljena sredstva na tej postavki v višini
1.650.000 SIT in sicer 1.580.000 SIT na postavko 09,18 – »šport – pomoč športnim klubom
in društvom za pionirske, kadetske in mladinske selekcije« in 70.000 SIT na postavko 09,05 –
»šport – večje prireditve«. Izdan je bil sklep župana o prerazporeditvi sredstev.
Za profesionalne športne trenerje smo v skladu z razpisom pridobili strokovno mnenje
Športne zveze Nova Gorica. Na osnovi kandidatur in dosedanjega delovanja trenerjev v
klubih so podprli kandidature naslednjih klubov:
Atletski klub Gorica
Društvo mladi nogometaš Gorica
Odbojkarski klub HIT Gorica
Rokometni klub N.Gorica
Kolesarski klub N.Gorica
Kajak klub SE Nova Gorica
Košarkarski klub N.Gorica
Šahovski klub Nova Gorica
Za programe klubov s področja tehnične kulture je Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica
podala vlogo v imenu 16 društev, ki so včlanjene v zvezo.
Oddelek za družbene dejavnosti je izvajalcem izdal 64 sklepov, od tega je bilo 18 zavrnjenih
ter pripravil 46 pogodb o sofinanciranju.
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10. SOCIALNO VARSTVO
Na področju socialnega varstva so bile temeljne naloge skrb za starejše občane, regresiranje
socialno šibkih, programi prevencije narkomanije ter sofinancirane humanitarnih organizacij
in društev.
V letu 2003 so bili pridobljeni projekti za bivalne enote, da bo tako lahko istočasno potekala
investicija varstveno delovnega centra, kar je naloga države, in bivalnih enot za občane s
težavami v duševnem zdravju.
Za regresiranje socialno šibkih oziroma za odobritev denarne pomoči je bilo v letu 2003
vloženih 165 zahtevkov, od katerih je bilo pozitivno rešenih 124 vlog, za 41 vlog pa je bila
izdana negativna odločba. V 17 primerih je bila odobrena maksimalna denarna pomoč, ki
znaša dve bruto zajamčeni plači.
V okviru prevencije narkomanije smo tudi v letu 2003 zagotavljali sredstva za polovično
zaposlitev psihoterapevta v Ambulanti za bolezni odvisnosti. Na osnovi javnega razpisa, na
katerega je bilo oddano 22 programov je bilo posameznim izvajalcem preventivnih
programov razdeljeno 4 mio SIT. V oktobru je župan imenoval deset člansko Lokalno
akcijsko skupino, ki usmerja vse aktivnosti na področju zasvojenosti.
Sofinanciranje humanitarnih organizacij je bilo izvedeno na osnovi javnega razpisa in 32
organizacijam in društvom je bilo zagotovljeno sofinanciranje programov v višinah od
140.000 SIT do največ 1.474.000 SIT.
Za varstvo starejših občanov je prioritetna naloga zagotavljanje oskrbnih stroškov v domovih
upokojencev za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali sorodnikov, ki bi bili dolžni pokrivati
njihovo oskrbo. Na osnovi odločb Centra za socialno delo Nova Gorica je bilo v letu 2003 za
7 občanov odobreno celotno ter za 75 občanov delno pokrivanje oskrbnih stroškov.
Naslednja storitev za starejše občane je nudenje pomoči na domu, katero je izvajalo skupno
18 zaposlenih v Centru za pomoč na domu KLAS, ki opravlja naloge za štiri občine. Na
Mestno občino Nova Gorica odpade 9 zaposlenih, ki so poprečno mesečno obiskovali 82
gospodinjstev in nudili gospodinjsko pomoč, pri vzdrževanju osebne higiene in pri ohranjanju
socialnih stikov. Mesečno pa so razvozili tudi 970 kosil. Cena pomoči na domu je znašala
1.400 SIT na uro pomoči ter 200 SIT za prinos kosila.
11. ZDRAVSTVO
Pretežni del proračunskih sredstev za zdravstvo je bil namenjen za izvajanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja občanov. Povprečno mesečno je bilo zavarovanih 838 občanov,
kar je občuten porast v primerjavi s preteklim letom. Mesečni prispevek na zavarovanca je
znašal 4.470 SIT.
Od investicij so bila zagotovljena sredstva za dokončanje adaptacije zdravstvenega doma v
Novi Gorici, ker je bilo začeto že v letu 2002 ter pridobljeni projekti za novogradnjo
zdravstvene postaje Dornberk.
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Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo Nova Gorica je bilo v letu 2003 namenjeno 3 mio SIT
za izvedbo presejalenga testa občanov za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesja. V vseh
ambulantah na območju občine Nova Gorica je bilo tako preventivno pregledanih 200
občanov.
12. MLADINSKA DEJAVNOST
1. URAD ZA MLADINO
V letu 2003 je Urad za mladino realiziral zastavljene naloge in si preko celega leta
prizadeval spodbujati in finančno podpirati populacijo med 14. in 29. letom starosti pri
soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem.
Pomembnejše aktivnosti:
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov za leto 2003. Skupno je
bilo prijavljenih 119 mladinskih programov, od tega smo jih sofinancirali 76 v skupni
višini 16.094.941 SIT oz. 97,5 %. Razliko v višini 2,5% predstavlja neporabljena rezerva
oz. programi, ki niso bili izvedeni. Programi, ki iz tega razpisa niso bili podprti niso
izpolnjevali razpisnih pogojev ali pa so bili sofinancirani iz drugih proračunskih postavk.
Sofinanciranje mladinskih programov je bilo v letu 2003 zadovoljivo. Z delnim
sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju za delo
na različnih področjih, kar se kaže v velikem številu prijavljenih programov.
- Mednarodno sodelovanje: posebno pozornost namenjali sodelovanju z Goriško
pokrajino in izpeljali več mednarodnih projektov, npr.: Srečanje gledališč srednjih šol,
Glas ženske - natečaj za dijakinje srednjih, ipd.
- Povezovanje in sodelovanje z mladinskimi organizacijami, društvi itd. in z
organizacijami, ki se z mladinsko problematiko ukvarjajo.
- Oblikovanje nove LAS – Lokalne akcijski skupine za preprečevanje zasvojenosti,
izvedba anketiranja na vseh osnovnih in srednjih šolah v naši občini
itd.
2. MOSTOVNA
-

12.01 – za Mostovno plačujemo mesečno najemnino za zemljišče, ki je last Slovenskih
železnic, stavba je odkupljena, vendar je ne moremo vknjižiti, dokler ne odkupimo
zemljišča od SŽ
V letu 2003 je bila v Mostovni nabavljena naslednja oprema in izvedena sledeča dela v
skupni višini 5.000.000 SIT: nakup miz in stolov za kavarno, dokončanje šanka, nakup
materiala za akustiko, za veliki oder, likovna ureditev dvorane, električna inštalacija,
ureditev sanitarij, gips pregrade, ureditev kuhinje, ureditev tal v pisarnah, čitalnici in
tehnični sobi, nakup miza pisarne itd.

3. MLADINSKI CENTER
-

Že peto leto deluje v okviru občinske uprave.
Poleg redne dejavnosti in letnih projektov v letu 2003 (jezikovni tečaji, preventivne
dejavnosti za šole, glasbene in plesne delavnice, učna pomoč, svetovanje in informiranje,
manjše prireditve, srečanja, obeleževanja svetovnih dnevov, srečanja neorganizirane
mladine, praznovanje rojstnih dni, kontakti s starši, šolami in drugimi inštitucijami,
prostovoljno socialno delo itd.) smo v letu 2003 izvedli še naslednje večje projekte:
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-

-

Festival pouličnega teatra 2003, Maturantska parada 2003, izpopolnili Svetovalno
diskusijski Forum na internetu Na-svet.net (oblikovanje in postavitev strani, najem linije,
predstavitvena zloženka in plakat), oblikovali osnove za novo spletno stran.
Poleg vodje, ki dela za Mladinski center štiri ure dnevno, so dela izvajali štirje
informatorji, preko Mladinskega servisa (vsak v povprečju 6,5 ur dnevno). Poleg tega smo
se za izvajanje posameznih del posluževali tudi zunanjih mentorjev. Redne programe
Mladinskega centra so vodili informatorji, zahtevnejše in bolj specifične programe
(retorika, tuji jeziki, glasbene delavnice, izobraževanja…) pa zunanji sodelavci, mentorji,
predavatelji preko mladinskega servisa, preko avtorskih pogodb. Veliko dela so v
Mladinskem centru opravili tudi prostovoljci. Ostali del stroškov predstavljajo drugi
materialni in programski stroški.
Večina aktivnosti, ki se je izvajala v okviru projekta Nova Gorica mladim prijazno
Unicefovo mesto se je izvajal preko Mladinskega centra.
Uredili in opremili smo že odkupljene skladiščne prostore in jih predali svojemu namenu.
Uredili pisarno v vzhodnem delu objekta ter jo razdelili na dve manjši pisarni z novo
predelno steno in vrati.
Za mladinski center je bila nabavljena naslednja oprema: manjše računalniške
izboljšave,CD rom, CD recorder, tiskalnik, monitor, tipkovnica, manjša popravila,
žaluzije, nabava novega statičnega in mobilnega telefona, itd.

4. UNICEF – OTROKOM PRIJAZNO MESTO
-

-

V letu 2003 smo izvedli večino zastavljenih projektov: Mojca-punčka iz cunj, Pomoč
socialno ogroženim družinam, urejanje obstoječih otroških igrišč, postavitev novih,
Otroški festival, Literarni in likovni natečaj, Unicefove varne točke, komisijska
prodajalna, Radijske in TV oddaje, Unicefove delavnice, Unicef v vrtcih.
Nekateri projekti se nadaljujejo tudi v letu 2004.

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del sredstev za otroška igrišča kril tudi iz
drugih postavk.
13. SPLOŠNI DEL
Področje v celoti je bilo realizirano 1,7 odstotne točke pod planom, znotraj posameznih
postavk pa je nekoliko več odstopanj.
Na področju oglaševalskih storitev
(13,01) smo zagotavljali primerno oglaševanje
posameznih dogodkov oz. prireditev, zagotovili ustrezno obveščanje ter naročili ustrezen
»kliping« za tekoče spremljanje elektronskih medijev. Za slednjo dejavnost smo porabili 1,2
mio sit, večji strošek pa so še objave v mesečniku »Goriška«. Izdan je bil tudi vodnik po
občinski upravi.
Področje protokoloranih zadev: postavka »13,02 - proslave, pogostitve, sprejemi« je bila v
celoti porabljena, kar je posledica velikega števila obiskov ter neplaniranega obiska g.
Romana Prodija in proslave ob obletnici ustanovitve IX. korpusa. Za gostinske storitve je
bilo porabljeno 2,6 mio sit. Postavka »13.03 - simboli, darila in nabave« je bila prvotno
načrtovana v višini 12,3 mio, z rebalansom zmanjšana na 10,8 mio, izkoriščena pa le v višini
9,4 mio, kar je posledica zaloge nekateri daril ter racionalizacije. S sredstvi iz postavk »13,05
- pokroviteljstva in sponzorstva« smo uspeli servisirati večje dogodke, ki so se zvrstili v
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lanskem letu. »Občinski praznik –13,06« s prireditvijo v Čepovanu smo izvedli s
financiranjem iz več postavk, saj planirana sredstva niso zadostovala.
Iz postavke »Mednarodno sodelovanje – 13,07« smo pokrili dejavnost Evropske hiše (1 mio),
zaradi številnih novih stikov, pa je bilo financiranje oteženo.
»Delovanje krajevnih skupnosti – 13,23« je potekalo po planu razen velikega obsega
prireditev, ki smo jih delno pokrivali iz postavke 13,02 in 13,05. V letu 2004 je problem
odpravljen z uvedbo posebne postavke 13,23. »Vzdrževanje kulturnih domov – 13,24« je bilo
opravljeno v višini iz rebalansa, med večje obnove pa sodijo:
Čepovan, Renče, Bukovica, Grgar, Gradišče in Trnovo.
Planski znesek prekoračujeta zlasti postavki proračunska rezerva (13.16) in financiranje
političnih strank (13.10). Proračunska rezerva se oblikuje v skladu z določili občinskega
odloka o proračunu in je odvisna od prilivov prihodkov v proračunu, sredstva za politične
stranke pa so bila nekoliko podcenjena glede na bistveno spremembo v višini sredstev, ki
pripada posamezni politični stranki in so se marca 2003 več kot potrojila.
Nižja realizacija od planirane je pri provizijah in povračilih (13.21), ki jih direktno plačujemo
iz proračuna Upravi za javna plačila, bankam, Davčnemu uradu, saj je prišlo tekom leta, do
nekaterih sistemskih sprememb glede obračunavanja provizij.
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