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1 OB084-17-0009 07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

10.10.2017 - 

30.09.2023 5.600.981,00 1.768.313,00 756.900,86 42,8% 898.318,08 93,6%

V skladu s sprejeto dinamiko izvajanja projekta so v teku gradbeno obrtniška dela na treh 

kolesarskih odsekih: Vojkova cesta z Ulico XXX. Divizije, Delpinova ulica in Južna kolesarska pot ob 

Kornu. Predviden zaključek vseh treh odsekov je po terminskem planu predviden do konca leta 

2021. Letna realizacija bo predvidoma manjša od planirane, ker je vrednost sklenjenih pogodb za 

izvedbo investicij (Vojkova, Delpinova in pot ob Kornu) za 200.000 EUR nižja od ocenjene 

vrednosti zanje.

2 OB084-16-0029 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza

02.09.2016 - 

30.06.2021 1.303.075,00 348.784,00 337.300,51 96,7% 18,30 96,7%

Dela potekajo po terminskem planu s predvidenim podaljšanjem roka za 60 dni. Dela so bila 

zaključena v maju 2021. Skupna realizacija v vrednosti 338.000 EUR.

3 OB084-13-0118 10169 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega

21.09.2016 - 

31.03.2023 6.035.741,00 4.847.335,00 2.133.799,18 44,0% 1.835.387,62 81,9%

Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del poteka po planu. V letošnjem letu se predvideva 

realizacija v vrednosti 4.219.000 EUR. V pripravi je javno naročilo za izvedbo gradbeno-obrtniških 

in inštalacijskih del na promenadi v športnem parku. Predvideva se, da bo letna realizacija za to 

ureditev v  letu 2021 v vrednosti 290.000 EUR.

4 OB084-18-0029 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

05.06.2018 - 

30.09.2023 3.529.428,00 1.092.589,00 29.754,65 2,7% 991.947,60 93,5%

Izvedeno je JN za inženirja in izvajalca GOI del. Oba sta uvedena v delo, dela se na terenu izvajajo. 

V pripravi je razpis za prodajo zemljišč, objava sledi predvidoma v okt. 2021. V l. 2021 se na temo 

izvedbe del predvideva realizacija v višini cca. 200.000 EUR. Dela se v predvideni dinamiki 

nadaljujejo v l.2022.

5 OB084-18-0044 07317

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

Aglomeracija Kromberk

04.06.2018 - 

30.09.2023 4.336.460,00 727.054,00 14.537,40 2,0% 42.670,62 7,9%

Pridobljena so bila gradbena dovoljenja za vseh 13 odsekov projekta. Naročena je bila dopolnitev 

projektne dokumentacije DGD in PZI za kanalizacijo na Erjavčevi ulici. Izdelana je bila investicijska 

dokumentacija IP in zadnjič dopolnjena vloga poslana (20.09.2021) v neposredno potrditev na 

Ministrstvo za okolje in prostor. Sredstva so bila porabljena za služnosti in projektno 

dokumentacijo. Po potrditvi vloge s strani Ministrstvo za okolje in prostor je predvidena izdelava 

razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za izvedbo del ter nadzor. 

Predviden pričetek del se zamika v začetek leta 2022, zato sredstva ne bodo v celoti pokoriščena v 

letu 2021.

6 OB084-19-0043 10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

04.11.2019 - 

31.12.2023 5.134.501,00 1.847.976,00 46.762,63 2,5% 1.798.325,32 99,8%

Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Izvajalec je 

pričel z deli v juliju 2021. Predvidena realizacija v letu 2021 je 1.784.000 EUR.

7 OB084-19-0044 10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

04.11.2019 - 

31.12.2023 2.418.177,68 626.721,00 0,00 0,0% 427,00 0,1%

Vloga za sofinanciranje in dokumentacija v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor, sept. 

2021 je predviden rok za odobritev sredstev, sledi javno naročilo za izvedbo nadzora, 

koordinatorja za varstvo pri delu ter izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Predvideva 

se, da bo izvajalec del in izvajalec podpornih dejavnosti izbran v l.2021. Letošnja realizacija je 

glede na dolgotrajnost postopkov potrjevanj vloge na ministrstvu 0%.  

8 OB084-13-0010 04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

01.01.2010 - 

31.12.2023 1.574.217,00 110.000,00 82.500,03 75,0% 27.499,97 100,0%

Sredstva so bila porabljena za transferna plačila (refundacijo) dvema prostovoljnima gasilskima 

društvoma (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačevanje lizinga in kredita za nakup dveh 

gasilskih vozil. Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil poteka konstantno.

9 OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada

01.01.2010 - 

31.12.2024 2.645.595,00 190.000,00 123.027,89 64,8% 41.972,33 86,8%

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in 

reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva so bila deljena 

skladno s sklepom pristojnega odbora. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva preko 

transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem 

prostovoljnim gasilskim društvom.

10 OB084-20-0040 04052 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila-avtolestev

24.06.2020 - 

31.12.2021 456.000,00 456.000,00 0,00 0,0% 180.000,00 39,5%

MONG se je uspešno prijavila na javni poziv Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in 

reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin v letu 2020 ter 

s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje prejela Sklep o sofinanciranju le-

tega. Za sofinanciranje nakupa vozila so občine soustanoviteljice ter JZ za gasilsko in reševalno 

dejavnost (GENG) v letu 2020 sklenili Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi 

gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višini. V septembru 2020 je bil sklenjen Aneks 

št. 1 k Sporazumu, s katerim so se zagotovila sredstva v proračunih občin sofinancerk ter hkrati 

pooblastilo JZ  za izvedbo javnega naročila in podpisa pogodbe o dobavi z izbranim dobaviteljem. 

V novembru 2020 je bila z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje sklenjena 

Pogodba o sofinanciranju tega vozila v višini 276.000,00 EUR. V aprilu 2021 so občine 

soustanoviteljice ter JZ  sklenile Aneks št. 2 k Sporazumu, s katerim so določili končno finančno 

konstrukcijo ter način plačila. Dobava je predvidena za konec leta 2021.

11 OB084-20-0043 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022

23.12.2020 - 

31.12.2022 243.000,00 132.300,00 79.655,47 60,2% 52.089,79 99,6%

Izvedena je bila zaščita tržnice proti vetru, opremljanje prostorov v Braniku, zamenjava strehe na 

objektu na Sabotinu, cenitve ter razna manjša popravila. V proračunskem letu bodo porabljena 

vsa planirana sredstva.

PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)

PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2021 - 100.000 EUR in več
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12 OB084-20-0004 06035 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi

26.05.2020 - 

31.12.2022 842.000,00 140.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Javno naročilo za menjavo stavbnega pohištva je bilo v avg.2021 izvedeno, prispele ponudbe niso 

ustrezne, zato je bilo naročilo ustavljeno. Ponovljeno JN v pripravi, predvidena je objava v okt. 

2021. V letu 2021 ne bo realizacije, predvidena je spremenjena dinamika izvedbe in sicer se v 

l.2022 predvidi 100% koriščenje sredstev.

13 OB084-20-0006 06038 Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju  2020-2022

26.05.2020 - 

31.12.2024 450.000,00 127.000,00 103.169,45 81,2% 0,00 81,2%
V letošnjem letu smo na javni dražbi kupili zemljišča na Lokvah od EDE d.o.o v stečaju.

14 OB084-20-0027 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

01.06.2020 - 

03.12.2024 480.000,00 120.000,00 65.542,61 54,6% 16.291,39 68,2%

Izvedene so bile interventne sanacije vozišč in sicer lokalna cesta Zagora - Preški vrh - Sveta Gora 

ter določeni odseki javne ceste pod Škabrijelom. Saniral se je suhozan zid ob vozišču javne poti v 

Oseku.

15 OB084-20-0028 07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

01.06.2020 - 

31.12.2024 440.000,00 110.000,00 60.834,81 55,3% 8.238,10 62,8%

Skozi postavko se je poravnalo račun za ureditev parkirišča in ureditev dvorišča na Rutarjevi ulici 

4, 6 in 8. Asfaltiralo se je vozišče med Gortanovo in Streliško ulico.  

16 OB084-14-0012 07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki

01.01.2015 - 

31.12.2024 501.112,00 114.969,00 54.017,64 47,0% 57.419,95 96,9%

V letu 2021 je bil urejen en ekološki otok v izvedbi s koretom, 4 ekološki otoki po idejni zasnovi 

tipskega ekološkega otoka ter testni - pol podzemni ekološki otok.  Poleg naštetega so bile 

izvedene tudi manjše nujne ureditve, kot so utrditev podlage, postavitev in popravilo ograj pri 

obstoječih ekoloških otokih. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane 

vrednosti. Naročena je bila projektna dokumentacija PZI za EO Barje.

17 OB084-20-0032 07084 Kanalizacija Korp v Braniku

01.06.2020 - 

31.12.2022 222.000,00 163.700,00 0,00 0,0% 155.000,00 94,7%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. 

Potrebno je pridobiti še služnost za izgradnjo razbremenilnika. 

Služnost ni še pridobljena, ampak bo do konca leta 2021. Zato se začetek gradnje premakne v leto 

2022. Sredstva ne bodo v celoti pokoriščena v letu 2021. 

18 OB084-13-0097 07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture V Stari Gori

01.01.2010 - 

31.12.2022 759.534,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Potekajo pripravljana dela in pridobivanje potrebnih soglasij za krčitev gozda na območju 

predvidene širitve pokopališča.

19 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb

01.01.2010 - 

31.12.2021 5.146.703,00 794.480,00 441.783,68 55,6% 65.853,70 63,9%

V Načrtu ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2021 je v 

postopku pridobivanja (nakup) v obdelavi 118 nepremičnin in v postopku razpolaganja (prodaja) 

pa 102 nepremičnini. Realizacija na strani nakupov je v višini 443.847,07 EUR.

20 OB084-20-0011 07161 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur

27.05.2020 - 

31.12.2022 404.600,00 150.000,00 0,00 0,0% 146.000,00 97,3%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. 

Potrebno je pridobiti še soglasje in služnost DRSI za gradnjo v cesti. 

V začetku meseca oktobra bodo pridobljena vsa mnenja za gradnjo vodovoda. Začetek gradnje 

Odcepa 2 (križišče Priključek Rožna Dolina - Vipavska cesta do odcepa za Liskur) je predviden v 

drugi polovici oktobra 2021 z zaključkom v letu 2022. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v 

okviru planirane vrednosti.

21 OB084-20-0013 07197

Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-

2023

01.06.2020 - 

31.12.2023 490.600,00 158.000,00 44.047,40 27,9% 109.125,43 96,9%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. 

Izvedena je bila obnova vodovoda na ulici Vinka Vodopivca in na Kidričevi ulici, dela še niso bila 

obračunana. V letošnjem letu je predvidena še obnova črpališča Lokovec, vodohrana Lepenje, 

Damber 1 in Stara Gora ter hidroforja na Preserjah. Predvideva se da bo realizacija v letu 2021 v 

okviru planirane vrednosti.

22 OB084-13-0017 07199 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo

01.01.2010 - 

31.12.2025 2.555.525,00 300.000,00 0,00 0,0% 299.758,00 99,9%

Izvaja se prenova treh toplotnih postaj in sicer za objekte: Cankarjeva ulica 80 ter Ulica 

Gradnikove brigade 49 in 51. Zaradi višjih cen razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za obnovo štirih 

toplotnih postaj, kot je bilo prvotno predvideno. Med občino in javnim podjetjem je bila 

podpisana pogodba o investicijskem transferju, slednje je izvedlo javno naročilo in podpisalo 

pogodbo z izvajalcem. Trenutno potekajo dela na vseh treh toplotnih postajah. Zaradi daljših 

dobavnih rokov materiala se je rok izvedbe nekoliko podaljšal, vseeno pa bo glavnina del  

izvedenih do pričetka kurilne sezone - v primeru nenadne ohladitve toplotne postaje lahko že 

sedaj opravljajo svojo funkcijo. Sredstva postavke bodo v celoti realizirana.

23 OB084-20-0030 07220 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

01.06.2020 - 

31.12.2022 560.398,00 191.745,00 109.822,31 57,3% 808,33 57,7%

Izvedela se je asfaltacija odseka lokalne ceste Sv. Gora - Preški vrh. Saniralo se je vozišče  Grajske 

ceste v Kromberku in poravnalo zadnjo situacijo za rekonstrukcijo   javne poti JP in priključka na 

državno cesto "pri žagi" na Trnovem.  

24 OB084-13-0151 07245 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG

01.01.2013 - 

31.12.2025 317.393,00 100.000,00 16.829,74 16,8% 15.430,38 32,3%

V celoti je bila izvedena izločitev desetih prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj s katerimi 

upravlja Elektro Primorska. Naročene so bile dodatne svetilke za zamenjavo oz. namestitev 

dodatnih svetilk po krajevnih skupnostih. Del le-teh je bila že zamenjana oz. nameščena. V izdelavi 

je PZI dokumentacija za dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja, sama izvedba in 

zamenjava starih svetilk v Cankarjevem naselju pa se zamika v naslednje leto. 

25 OB084-20-0019 07265 Vodohran Vitovlje

01.06.2020 - 

31.12.2022 264.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 96.390,00 96,4%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij.  

Zaključuje se obnova vodovoda na odseku od predvidenega vodohrana do vasi Vitovlje. Dela še 

niso bila obračunana. Izvedba vodohrana je predvidena v letu 2022 in 2023. Predvideva se, da bo 

realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.
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26 OB084-15-0004 07268 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

01.01.2015 - 

31.12.2021 530.223,00 113.700,00 84.912,13 74,7% 28.506,93 99,8%

Sredstva na proračunski postavki so porabljena za izvajanje aktivnosti v okviru čezmejnega 

projekta Soča/Isonzo. Aktivnosti so vezane zlasti na dokončanje izgradnje brvi čez Sočo, za 

ureditev priključevanja na dostopno pot do kajak centra ter za izdelavo projektne dokumentacije.

27 OB084-16-0019 07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja

25.10.2016 - 

31.12.2026 5.201.905,00 101.017,00 0,00 0,0% 5.843,80 5,8%

V letošnjem letu se predvideva pridobitev projektne dokumentacije za prenovo manjšega obsega 

javne razsvetljave na območju in zagon aktivnosti za izvedbo vključevanja stanovalcev v urejanje 

neposredne okolice večstanovanjskih stavb. Sredstva na postavki ne bodo porabljena. 

28 OB084-20-0016 07286 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022

28.05.2020 - 

31.12.2022 356.829,00 150.000,00 6.725,98 4,5% 140.000,00 97,8%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Do 

sedaj je bilo realizirana izvedba krmiljenja sušilnika blata v vrednosti cca 9.000 eur. Zaključene 

aktivnosti, ki niso še obračunane so: predelava instalacij za sušenje blata, odsesavanje prostora 

kemikalij in predelava doziranja kemikalij, zamenjava nivojskih senzorjev, mešal, parnih ventilov , 

dograditev objekta za ponikanje na ČN Ravnica in ureditev nadzora na ČN Prvačina v skupni 

vrednosti cca 93.000 € so zaključene. V postopku naročanja je še: dobava PH sond, dograditev 

sistema za spremljanje in nadzor delovanja CČN. 

Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.

29 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek

01.01.2017 - 

31.12.2023 793.594,00 150.000,00 2.699,67 1,8% 144.000,00 97,8%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. 

Predvidena je sanacija strehe objekta B, zamenjava črpalke v črpališču - črpalka se naroči, 

zamenjava merilca pretoka, nadaljevanje obnove elektro-instalacij in izdelava idejnega projekta za 

ureditev filtracije. Dela se še niso začela. Sredstva bodo v celoti porabljena.

30 OB084-19-0048 07299 Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks

05.11.2019 - 

31.12.2021 247.148,00 181.630,00 153.616,75 84,6% 28.011,33 100,0%
Investicija v ureditev prostorov je zaključena. Realizacija je v okviru predvidenih sredstev.

31 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava

03.08.2017 - 

30.09.2022 586.470,00 309.850,00 552,01 0,2% 20.623,56 6,8%

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku je pridobivanje 

zemljišč. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Glede 

na zamik pri izdelavi projektne dokumentacije se pričakuje, da v letu 2021 ne bo realiziran celoten 

projekt (ne bodo koriščena vsa sredstva na postavki). 

32 OB084-19-0007 07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG

20.05.2019 - 

31.12.2023 542.700,00 190.000,00 99.443,21 52,3% 73.493,47 91,0%

V začetku leta 2021 je s strani Občine Gorica (It) prišla pobuda za sodelovanje pri projektu za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na obmejnem območju Nove Gorice 

(Erjavčeva ulica). Na italijanski strani so jeseni 2020 pričeli z vrtanjem razbremenilnega cevovoda 

DN 2000 mm pod mestom Gorica, ki bi se zaključil z vtočnim objektom  tik ob mejnem prehodu na 

Erjavčevi ulici. Občina Gorica je pripravljena cevovod podaljšati še za 180 m na slovensko stran do 

vodotoka Koren na način, da se vtočni objekt ob meji ukine in nadomesti z vtočnim objektom ob 

brežini vodotoka Koren v bližini Društva upokojencev. Glede na izjemno priložnost za izboljšanje 

poplavne varnosti obravnavanega območja Nove Gorice je MONG v sodelovanjem z MOP in DRSV 

takoj pristopila k pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

podaljšanje cevovoda po tehnologiji podvrtavanja in izgradnjo vtočnega objekta ob Kornu. S tem 

namenom je bil plan predvidenih investicij za leto 2021 spremenjen. Izdelana je bila projektna 

dokumentacija IZP, DGD in PZI, naročene so bile geološke raziskave terena ob železniški progi in na 

mestu vtočnega objekta. Pridobljena so bila vsa potrebna mnenja, služnosti in soglasja lastnikov 

sosednjih parcel ter oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. Fazo - izgradnja 

cevovoda na MOP (objekt državnega pomena). Skladno z dogovorom je DRSV pripravila 

investicijsko dokumentacijo DIIP in bo zagotovila sredstva za izvedbo vtočnega objekta - 2. Faza 

projekta.  Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je začela izvedba 1. faze z izgradnjo izstopne 

gradbene jame globine 6m za izvleko vrtalne garniture italijanskega izvajalca vrtanja 

(mikrotuneling), za kar je bila sklenjena pogodba z izbranim slovenskim izvajalcem in nadzorom. V 

septembru 2021 je bila vložena zahteva za izdajo DRSV mnenja za 2. Fazo objekta. Kazalnik 

projekta, to je  4 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne 

kanalizacije v letu 2021, bo delno izpolnjen, saj gre za izgradnjo omenjenega odseka, ki je večjih 

dimenzij s tehnologijo mikrotunelinga dolžine 190 m. S tem cevovodom bomo zagotavljali 

poplavno varnost širšega območja. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane 

vrednosti.

33 OB084-19-0010 07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

29.03.2019 - 

31.08.2021 686.990,00 654.927,00 77.008,52 11,8% 343.542,16 64,2%

Povezovalna kolesarska pot je v fazi preprojektiranja. Z deli bomo nadaljevali po pridobitvi nove 

projektne dokumentacije, zaradi česar se bo izvedba premaknila v leto 2022. Glede na 

nepredvidene okoliščine zaradi neugodne geološke sestave brežine, kjer se investicija izvaja, 

obstaja verjetnost, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za dokončanje investicije. 

34 OB084-19-0024 07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica

31.05.2019 - 

31.12.2026 3.940.291,00 268.200,00 236.344,53 88,1% 31.734,42 100,0%
Urejanje Kidričeve ulice ja zaključeno. Del preostalih prostih sredstev se porabi za manjše 

potrebne ureditve na območju Kidričeve ulice.
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35 OB084-19-0034 07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur

28.10.2019 - 

31.12.2021 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 30.044,20 30,0%

januar in februar 2021: Konkretne smernice DRSV, mnenje na izhodišča ZRSVN,

marec – maj 2021: Usklajevanje pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS,

junij 2021: Podpis pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS,

julij 2021: naročilo geodetskega posnetka za območje celotnega OPPN Rožna Dolina III,

avgust 2021: Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca sprememb in dopolnitev OPPN 

Rožna Dolina III, izveden je bil sestanek z DRSV in izdelovalcem hidrološke hidravlične analize za 

veljavni OPPN v zvezi z dopolnitvijo obstoječih strokovnih podlag glede na zahteve DRSV,

september 2021: podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za SD OPPN Rožna Dolina III

36 OB084-20-0033 07346 Regulacija potoka Liskur

02.06.2020 - 

31.12.2022 651.334,00 374.337,00 0,00 0,0% 12.955,92 3,5%

Projektna dokumentacija je v izdelavi in v pridobivanju je stavbna pravica, ki je potrebna za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na predvideni plan prihaja do časovnega zamika, zato se 

pričakuje da v letu 2021 ne bodo koriščena sredstva v celotnem planiranem obsegu. Pričetek 

izvedbe je predviden v zadnji četrtini leta.

37 OB084-20-0041 07350 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024

23.12.2020 - 

31.12.2024 302.700,00 137.700,00 19.593,20 14,2% 73.858,80 67,9%

Naročene so bile projektantske storitve za ureditve ceste Velika pot, izdelava projektne 

dokumentacije za obnovo telovadnice in ureditev atrijev OŠ Kozara, projektne dokumentacije za 

ureditev ekoloških otokov, projektna naloga razširjen energetski pregled za obnovo OŠ Frana 

Erjavca, dopolnitve projektnih dokumentacij za OŠ Milojke Štrukelj in Rafutskega parka ter 

geodetske storitve za potrebe izdelave projektne dokumentacije posegov na državnih cestah. 

Predvideno je bilo tudi naročilo projektne dokumentacije za Vodovodno pot (kromberško 

razbremenilno cesto), a je to obveznost po dogovoru prevzela DRSI. Realizacija v letu 2021 bo 

nekoliko manjša od predvidne.

38 OB084-20-0047 07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP

23.12.2020 - 

30.09.2023 911.901,00 158.450,00 94.226,70 59,5% 9.778,30 65,6%
Izdelana je bila PZI dokumentacija za ureditev 23 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice 

in Solkana.

39 OB084-21-0003 07353 OPPN ob železniški - Majske poljane

01.01.2021 - 

31.12.2021 761.475,00 761.475,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

V pripravi je  projektna naloga za strokovno podlago za obravnavano območje. 

Namen projektne naloge je, da določi natančnejšo vsebino strokovne podlage z območjem 

obsega in s ciljem nadgraditi v zgoraj navedeni, že izdelani projektni nalogi zastavljene koncepte 

rabe in pozidave površin glede na izkazane potrebe.

Pri pripravi naloge je ključna razrešitev vprašanja obsega  območje – samo za območje sedaj 

veljavnega OPPN, območje razširjeno še na zemljišče po predvideni ukinitvi železniških tirov ali na 

celotno območje.

40 OB084-13-0012 09005 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij

01.01.2010 - 

31.12.2021 1.680.312,00 130.000,00 0,00 0,0% 42.752,00 32,9%

Sredstva so namenjena letnim javnim razpisom za dodeljevanje pomoči področje kmetijstva po 

skupinskih izjemah in po pravilu de minimis. Letos je bil razpis objavljen nekoliko kasneje zaradi 

usklajevanja sprememb razpisa. Do konca leta bo porabljen celoten znesek v letošnjem proračunu 

v višini 130.000 EUR.

41 OB084-13-0015 09014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

01.01.2010 - 

31.12.2023 644.099,00 100.000,00 25.156,40 25,2% 0,00 25,2%

V letu 2021 smo maja kandidirali na javni razpis MKGP s 4 kompleksi nedokončanih komasacij. 

Sofinanciranje smo uspeli pridobiti za največji kompleks, za preostale 3 pa pripravljamo 

dokumentacijo za ponovno kandidiranje na naslednji razpis v oktobru. Letos smo ministrstvu 

poslali zadnje petletno poročilo z izračunom BDV za komasacije, ki so bile zaključene pred 5 leti, za 

kar smo porabili sredstva v višini 1.220 EUR (že plačano).

42 OB084-13-0184 09070 Subvencioniranje komunalnega prispevka

01.01.2014 - 

31.12.2021 199.828,00 200.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov plačila komunalnega prispevka investitorjem, ki 

na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v izgradnjo objektov za razvoj obrtnih, 

proizvodnih, znanstveno raziskovalnih oziroma turističnih dejavnosti. Sredstva se dodeljujejo 

preko javnega razpisa, ki pa letos še ni bil objavljen. Razpis se objavi na podlagi veljavnega Odloka 

o dodeljevanju finančnih spodbud na območju Mestne občine Nova Gorica v obdobju finančne 

perspektive 2014 - 2020. Ta Odlok še velja in ima odobreno shemo pomoči vendar je predmetni 

razpis vezan tudi na določila (12.člen) Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 

za odmero za odmero komunalnega prispevka za območje MONG(Uradni list 5/14), ki pa ne velja 

več. Ker ta odlok ne velja več je potrebno ustrezno prilagoditi in spremeniti tudi Odlok o 

dodeljevanju finančnih spodbud za obdobje finančne perspektive 2014 - 2020.  Gradivo zaradi 

daljše bolniške odsotnosti pripravljamo za novembrsko sejo. Po potrditvi odloka lahko objavimo 

javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka tako za  investitorje v PEC Kromberk kot tudi 

za ostala podjetja, ki so v obdobju od objave zadnjega tovrstnega razpisa plačali komunalni 

prispevek za namene skladne z določbami Odloka in javnega razpisa. 
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43 OB084-14-0008 09071 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti

01.01.2015 - 

31.12.2021 895.550,00 181.700,00 52.962,99 29,1% 25.535,00 43,2%

Sredstva na postavki v višini 173.000 EUR se dodeljujejo mikro in malim podjetnikom z  največ 20 

zaposlenimi  preko javnega razpisa. Javni razpis v letošnjem letu je bil objavljen 9.4. 2021 . Razpis 

je zaključen . Dodelili smo celotni znesek razpisanih sredstev 22 podjetnikom.  Vloge ostalim 28 

podjetnikom pa so bile zaradi neustreznosti ali omejene količine razpoložljivih proračunskih 

sredstev zavrnjene.  

44 OB084-18-0031 09083 Walk of Peace - interreg SLO-ITA

01.10.2018 - 

31.12.2022 416.685,00 200.000,00 0,00 0,0% 199.435,93 99,7%
Opremljanje centra za obiskovalce na Sabotinu je v fazi izvajanja in se bo predvidoma zaključil do 

konec leta 2021.

45 OB084-13-0107 10038 Inv. vzdrževanje in nakup opreme -  Kulturni dom

01.01.2010 - 

31.12.2021 734.632,00 127.453,00 0,00 0,0% 125.231,01 98,3%

Mestna občina Nova Gorica je za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma 

Nova Gorica pridobila dodatna sredstva preko poziva Ministrstva za kulturo. Aktivnosti operacije 

so v izvajanju. Do konca leta 2021 bo tako nabavljena naslednja oprema oz. izvedeno investicijsko 

vzdrževanje:

- laser video projektor,

- lučni krmilnik, zaslon, kovček,

- lučni krmilnik OnPC fader wing,

- 4 x moving head reflektor, 

- izdelava in montaža oblog na premičnih stenah,

- zamenjava zaves,

- oblikovanje in izdelava nove spletne strani.

46 OB084-13-0122 10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

01.01.2010 - 

31.12.2024 1.659.052,00 110.000,00 46.416,46 42,2% 63.109,69 99,6%

Iz postavke se je poravnalo račune za del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v Vrtcu 

Nova Gorica in v Vrtcu Branik. Postavka bo v celoti realizirana do konca meseca septembra 2021.

47 OB084-13-0126 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

01.01.2010 - 

31.12.2024 3.537.065,00 185.612,00 120.631,77 65,0% 64.911,25 100,0%

Aktivnosti v okviru projekta, predvidene za letošnje leto, so v zaključevanju. Investicijsko 

vzdrževanje z nakupom opreme v javnih zavodih se je v pretežni meri izvajalo v času poletnih 

počitnic. Večina zahtevkov je že poravnanih, ostali bodo predvidoma do konca leta.

48 OB084-20-0003 10152 Investicija v ZD Nova Gorica - III. faza

26.05.2020 - 

31.12.2023 2.592.328,00 350.732,00 318.366,17 90,8% 10.955,60 93,9%

V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je predviden pričetek izvedbe javnega 

naročila za izbor izvajalca, pri čemer bo Mestna občina Nova Gorica krila stroške izvedbe potem, 

ko bo svoj del pokril Zdravstveni dom (skladno z dogovorom krije stroške gradbeno-obrtniških in 

inštalacijskih del od začetka v vrednosti 7.000.000 EUR, nato pa razliko Mestna občina Nova 

Gorica, kar bo predvidoma ob koncu leta 2022 in v letu 2023). V planu za leto 2021 je v proračunu 

MONG komunalni prispevek in manjši izdatki vezani na pregled projektne dokumentacije.

49 OB084-13-0156 10179 Vrtec Grgar

01.09.2013 - 

31.12.2022 1.663.784,00 1.090.093,00 28.657,80 2,6% 1.037.963,60 97,8%

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev in za gradnjo vrtca. Julija 2021 so bili 

izpolnjeni pogoji za rušitev vrtca in pričetek gradnje. Zaradi zamud izvajalca se pričakuje, da bo 

realizacija v letu 2021 nekoliko nižja od planirane. Zaključek investicije je predviden v začetku leta 

2022, vendar se zaradi zamud lahko nekoliko zamakne.

50 OB084-20-0048 10203 Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza

15.10.2020 - 

31.12.2021 300.000,00 285.000,00 135.601,07 47,6% 138.401,52 96,1%

V ustanavljanju je javni zavod EPK. Potekajo pogovori z ministrstvom glede sofinanciranja 

projekta. Pogodba z EZTS je narejena. Aktivnosti potekajo po pogodbi. Programski del izvaja 

skupina, ki je zaposlena preko EZTS. Potekajo tudi pogovori z drugimi deležniki glede investicijskih 

vlaganj (DRSI, slovenske železnice, MK, MzI ter drugimi).

51 OB084-18-0042 10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo

05.06.2018 - 

31.12.2025 5.417.779,00 139.039,00 4.313,25 3,1% 2.879,20 5,2%

Vloga za sofinanciranje in dokumentacija v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor, sept. 

2021 je predviden rok za odobritev sredstev, sledi javno naročilo za izvedbo nadzora, 

koordinatorja za varstvo pri delu ter izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Predvideva 

se, da bo izvajalec del in izvajalec podpornih dejavnosti izbran v l.2021. Letošnja realizacija je 

glede na dolgotrajnost postopkov potrjevanj vloge na ministrstvu 0%. V l.22021 se predvideva 

naročilo IZP, DGD dokumentacije, ter izvedba 3D posnetka oz. skeniranja kulturnega spomenika.

52 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN

01.08.2018 - 

31.12.2025 683.042,00 593.779,00 4.678,83 0,8% 12.533,25 2,9%

V teku so aktivnosti MONG: pripravljene so podlage za izvedbo investicije v ureditev nadstropja 

vhodnega objekta gradu Rihemberk v INFO točko Natura 2000 (začetek fizične izvedbe je 

predviden izven sezone odprtja). Izvaja se storitve projektiranja za ukrepe urejanja območij ob 

Vipavi za Občino Miren-Kostanjevica v višini 96.990,00 EUR z DDV. Poleg tega je v  izvedbi ureditev 

brežin reke Vipave med starim mostom in mlinom v naselju Renče ter ureditev povezovalne poti 

ob cesti Bukovica- Renče med krožiščem in starim mostom čez Vipavo v višini 179.226,74 EUR – 

rok izvedbe investicij je 180 dni od uveljavitve pogodbe. Objavljeno je bilo JN za izvedbo GOI del 

Infoteka Natura 2000 – izvedba je predvidena za obdobje, predvidoma september – december 

2021. 4. Izbran je bil izvajalec za izdelavo načrtov opreme, grafičnega oblikovanja in drugih vsebin 

za razstavo, izvedba takoj. 

53 OB084-19-0020 10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca

04.11.2019 - 

31.12.2021 329.525,00 100.498,00 100.232,07 99,7% 0,00 99,7%
Prenova telovadnice je zaključena in poravnane so vse obveznosti.
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54 OB084-19-0026 10224 Dnevni center za starejše občane

03.06.2019 - 

31.12.2021 201.202,00 170.000,00 14.503,97 8,5% 36.697,60 30,1%

Naročena je bila projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. 

Projektna dokumentacija PZI bo predvidoma oddana v mesecu novembru 2021. Projekt je prek 

Doma upokojencev prijavljen na razpis za sofinanciranje, katerega rezultate še pričakujemo. 

Predvideva se, da bo proti koncu leta 2021 objavljen razpis za izbor izvajalca, zato planirana 

sredstva v letu 2021 ne bodo v celoti porabljena.

55 OB084-21-0004 10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija

01.01.2021 - 

31.12.2022 189.827,00 189.827,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Poteka usklajevanje z izvajalcem, kateremu je bila unovčena bančna garancija. Predvideno je, da 

se bodo napake odpravile ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022 nakar se bo vrnilo preostanek 

bančne garancije.

56 OB084-21-0032 12044 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

01.01.2021 - 

31.12.2021 253.717,00 253.716,00 0,00 0,0% 233.182,76 91,9%

Med letom smo na izglasovan projekt na participativnem proračunu s prerazporeditvijo dodali 

sredstva, ker smo pridobili nove vire za izvedbo. Projekt bo predvidoma sofinanciran z EU sredstvi 

preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih naložb prednostnih naložb 

trajnostne mobilnosti. Investicija je v teku.  
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