
ŠTUDIJE - PODATKI

Naziv študije Znesek Oddelek/leto

Izbrano 

podjetje/iz

vajalec

Obrazložitev 

izbora

Prijavljena 

podjetja

Vzrok 

neizbora
Sledenje posameznim rešitvam

leto 

študije

Izvedba ankete in analize 

zadovoljstva prebivalcev 

Mestne občine Nova Gorica in 

občine Kanal ob Soči do 

dosegljivosti ambulant v javnih 

zavodih ZD osnovno varstvo in 

ZD Zobozdravstveno varstvo v 

popoldanskem času

3.200 

(brez 

DDV)

Oddelek za 

družbene 

dejavnosti

Fakultata 

za 

uporabne 

družbene 

študije

najnižja cena

PARSIFAL SC 

d.o.o.

AERIT D.O.O.

višja cena

Skladno s 16. točko 35. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto mora javni 

zavod najmanj 1/5 ordinacijskega časa opraviti popoldne po 16.00 uri. 

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto pa določba glede 

zagotavljanja popoldanskega ordinacijskega časa ne velja: 

- za dejavnosti, kjer zaradi zahtev diagnostičnih preiskav popoldanski čas ni 

primeren,

- za dejavnosti, kjer se izvaja kontinuirana terapija, vezana na enakomerne 

časovne presledke in zaradi majhnega števila ekip pri izvajalcu dela ni smiselno 

organizirati izmensko,

- če je v pogodbi z izvajalcem dogovorjen manjši obseg programa od 0,5 tima,

- v splošni ambulanti v socialnem zavodu,

- v mladinskem zobozdravstvu, če je lokacija ambulante v šoli,

- v drugih primerih, ko je do zavarovanih oseb prijaznejši dopoldanski čas, če 

izvajalec argumentira razloge in pridobi soglasje lokalne skupnosti.

Oba javna zavoda sta zaprosila občine ustanoviteljice – kolegij županov, za 

izdajo soglasja k manjšemu obsegu od predvidene 1/5 ordinacijskega časa 

ambulant po 16.00 uri. Manjši obseg za utemeljila z obrazložitvijo, da je takšen 

ordinacijski čas primernejši in prijaznejši za obravnavo pacientov. Kolegij 

županov, je pred izdajo soglasja, želel opraviti anketo med prebivalci o dejanskih 

potrebah po dosegljivosti ambulant po 16. uri, saj smo s strani Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje prejeli tudi sporočilo, da se ne strinjajo, z izdajo 

soglasja z manjšim obsegom ordinacijskega časa po 16. uri. 

Ker analiza ni pokazala večjih potreb prebivalcev po dosegljivosti ambulant po 

16. uri, je kolegij županov anketo in analizo zadovoljstva prebivalcev MO Nova 

Gorica in Občine Kanal do dosegljivosti ambulant v popoldanskem času uporabil 

kot podlago za izdajo soglasja k manjšemu obsegu ordinacijskega časa ambulant 

po 16. uri. 

2019



Raziskava za indentifikacijo 

potreb uporabnikov za 

vzpostavitev mreže Hiš dobre 

volje - aktivnost v okviru 

projekta LAS v objemu sonca, 

operacijo je bila odobrena v 

okviru Evropske kohezijske 

politive v programskem 

obdobju 2014-2020 in sta jo 

sofinancirala Evropska unija iz 

evropksga sklada za regionalni 

razvoj in Repbulika Slovenija

2.050 

(brez 

DDV)

Oddelek za 

družbene 

dejavnosti

Fakultata 

za 

uporabne 

družbene 

študije

Najugodnejši 

ponudnik

Postopek izbire 

izvajalca je 

vodila Občina 

Brda - projektni 

partner

nimamo 

podatka 

(postopek 

vodila Občina 

Brda)

višja cena

Analiza potreb uporabnikov po vzpostavitvi mreže Hiš dobre volje v urbanih 

naseljih Občine Brda in posebej MO Nova  Gorica: Branik, Dornberk, Čepovan, 

Grgar, Prvačina, Šempas in Trnovo.  Rezultati analize so služili za pridobitev 

informacij o potrebah po tovrstnih storitvah v urbanih naseljih in tudi promociji 

Hiš dobre volje (storitev ni bila poznana med starejšimi)

2019

Projektna naloga: Dostopnost 

stanovanj za osebe z 

oviranostmi v Mestni občini 

Nova Gorica

3.278,68 

(brez 

DDV) 

Oddelek za 

družbene 

dejavnosti

Zveza 

paraplegiko

v Slovenije

Edini ponudnik, 

ki ima za 

prilagoditve 

stanovanj 

ljudem z 

oviranostmi in 

ustrezne 

rešitve za ta 

nemen 

ustrezno 

usposbljen 

kader. 

Projekta naloga je služila za potrebe priprave stanovanjske strategije občine, v 

kateri bi bila zajeta tudi problematika dostopnosti stanovanj osebam z različnimi 

oblikami invalidnosti. Za pripravo tega dela stanovanjske strategije se je 

pripravila projektna naloga »Dostopnosti stanovanj za osebe z oviranostmi v 

Mestni občini Nova Gorica«, saj le-ti potrebujejo specifične prilagoditve 

stanovanj. 

Vsebina projektne naloge:  

-  Uvodna predstavitev oseb z oviranostmi v Mestni občini Nova Gorica in v 

Sloveniji

-  Predstavitev primera dobre prakse dostopnosti in prilagoditev stanovanj 

-  Prikaz oz. opis potrebnih prilagoditev stanovanj za samostojno bivanje oseb z 

oviranostmi (poleg tehničnih podrobnosti samih prilagoditev stanovanj, naj se 

vključi še slikovne prikaze različnih prilagoditev) 

-   Opis težav s katerimi se srečujejo osebe z oviranostmi pri dostopu do 

prilagojenih stanovanj oz. prilagoditev stanovanj, 

-   Načini financiranja prilagoditev stanovanj: opis trenutnih načinov, s katerimi 

osebe z oviranostmi financirajo prilagoditve, in predlog za subvencijo za 

prilagoditev stanovanja, ki vključuje kriterije (kaj je prilagoditev in kakšne vrste 

prilagoditev obstajajo) in okvirne stroške posameznih prilagoditev. 

2020



Analiza stanja na področju 

brezdomstva v Mestni občini 

Nova Gorica in Goriški regiji 

ter vizija razvoja programov za 

brezdomce v Mestni občini 

Nova Gorica do leta 2030

6.000 

(izvajalec 

ne 

zaračuna

va DDV)

Oddelek za 

družbene 

dejavnosti

ŠENT 

Slovensko 

združenje 

za duševno 

zdravje 

Edini ponudnik, 

ki na področju 

brezdomstva 

lahko pripravi 

takšno analizo 

za MO Nova 

Gorica in 

Goriško regijo 

Analiza stanja na področju brezdomstva v Mestni občini Nova Gorica in Goriški 

regiji ter vizija razvoja programov za brezdomce v Mestni občini Nova Gorica do 

leta 2030«, obsega:

- Pregled stanja na področju brezdomstva v Mestni občin Nova Gorica in Goriški 

regiji.

- Opis obstoječih programov za brezdomce v Mestni občini Nova Gorica in 

sorodnih programov v katere se vključujejo brezdomci (dnevni center za 

uporabnike prepovedanih drog, dnevni centri dušeno zdravje, psihosocialna 

pomoč…) z viri financiranja obstoječih programov.

- Analiza potreb po programih za brezdomce v Mestni občini Nova Gorica in 

Goriški regiji.

- Vpliv epidemije covid – 19 na izvajanje in razvoj programov za brezdomce. 

- Razvoj oz. vizija programov za brezdomce do leta 2030 v Mestni občini Nova 

Gorica (vizija naj vključuje primernost lokacije, prostorov, potrebnih kapacitet, 

pomen obstoječih in novih programov, možne vire financiranja). 

Služila bo razvoju programov na področju brezdomstva v MO Nova Gorica in 

Goriški regiji.

2021

Izdelava vodarske in geo 

mehanske študije za 

pridobitev vodnega soglasja za 

uvedbo agrooperacij in 

komasacij na štirih 

komasacijskih kompleksih

7.200 

EUR (brez 

DDV)

Oddelek za 

gospodarstvo in 

gospodarske 

javne službe

Hydrotech

Najugodnejša 

ponudba in 

kratek rok 

izvedbe

Ipod d.o.o. višja cena

Za kandidiranje na javnem razpisu Agencije za kmetijske trge in razpvoj 

podeželja (v nadaljevanju: AKTRP) za sofinanciranje agromelioracij na 

komasacijskih območjih kompleksov Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija smo 

morali predhodno prodobiti odločbe Upravne enote o uvedbi komasacijskih 

postopkov in odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbo 

agromelioracij. Pogoj za pridobitev navedenih odločb pa so številna soglasja, 

med katerimi je tudi soglasje Direkcije RS za vode, Sektor območja Soče (v 

nadaljevanju: DRSV). Ta je izdajo soglasja pogojevala z izdelavo zahtevnih 

vodarskih in geo-mehanskih študij za celotne površine  kompleksov in ne le za 

območja predvidenih agrooperacij na teh kompleksih. Vrednost teh študij je po 

oceni presegala vrednost vseh stroškov komasacij in agromelioracij, ki pa jih 

razpis AKTRP ne bi kril.  Zato smo v dogovoru z DRSV spremenili prvotne "Idejne 

zasnove" z zmanjšanim obsegom agromelioracij in jih dopolnili z zahtevanimi 

študijami zgolj za območja korigiranih agromelioracij. Pro kandidiranju na razpis 

AKTRP smo bili uspešni in pridobili odločbo o sofinanciranju vseh štirih 

kompleksov.

2020



Prometna študija vzhodnega 

dela mesta Nova Gorica 

(območje med Kromberško 

vpadnico in predvideno 

Vodovodno cesto ter Vojkovo 

cesto)

46.238,0

0 EUR (z 

DDV)

Oddelek za 

okolje, prostor 

in javno 

infrastrukturo 

(07030)

Lineal 

d.o.o.

Izbran kot 

najcenejši 

ponudnik

PNZ d.o.o.

višja 

ponudba od 

izbranega 

ponudnika

Prometna študija je bila podlaga za to, da je DRSI vnesla Vodovodno cesto v 

svoje plane.  
2019

Trajnostna urbana strategija 

2030; 350-4/2021

19.950 

EUR (z 

DDV)

Služba za razvoj 

in gospodarstvo

Herman&p

artnerji 

d.o.o.

Izbran kot 

najcenejši 

ponudnik

IM svetovanje 

d.o.o.

višja 

ponudba od 

izbranega 

ponudnika

Študije TUS je v fazi priprave na javno delavnico. Sledila bo javna razgrnitev in 

nato obravnava na mestnem svetu.
2021


