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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 1.232.041,00 12.412,08 1,0% 61.404,70 6,0%

V pripravi je javno naročilo za izvedbo Cankarjeve ulice. Izvedba

v celoti predvidena še v letu 2022. V teku je izvajanje letnega

programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti. 

2 OB084-20-0047 07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP

23.12.2020 - 

30.09.2023 921.303,00 200.001,00 0,00 0,0% 4.245,60 2,1%

Projekt je trenutno v fazi usklajevanja prijave projekta za

sofinanciranje v okviru CTN. Naročena je bila dopolnitev

projektne dokumentacije PZI, izbrana je tipska nadstrešnica.

Skladno s predvidenim planom se bo v mesecu juniju objavilo

razpis za izbor izvajalca.

3 OB084-20-0046 08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO

23.12.2020 - 

30.09.2023 496.775,00 435.048,00 690,00 0,2% 1.952,00 0,6%

Projekt je trenutno v fazi usklajevanja prijave projekta na 2.

fazo za sofinanciranje v okviru CTN na Ministrstvo za

infrastrukturo ter priprave projektne naloge pred pripravo

razpisne dokumentacije za JN izvedbe.

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

21.09.2016 - 

30.06.2022 6.114.537,00 832.668,00 196.194,31 23,6% 239.773,23 52,4%

V teku je poskusno obratovanje objekta Zimskega bazena, za

ureditev športnega parka pa je izbran izvajalec, ki bo uveden v

delo predvidoma v začetku aprila 2022.

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

04.11.2019 - 

31.12.2022 5.223.589,00 3.970.847,00 487.758,78 12,3% 3.170.472,35 92,1%

V izvedbi je tretja od predvidenih petih faz izvedbe del na

objektu, v začetku aprila pa se pričenja izvedba zunanje

ureditve šolskega kareja.

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

04.11.2019 - 

31.12.2023 2.418.177,68 1.355.703,00 0,00 0,0% 1.324.479,00 97,7%

Zaključen je izbor izvajalca. V pripravi je izvedba začetka del na

objektu. MOP je potrdil vlogo za neposredno pridobitev

sofinanciranja. 

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

01.01.2021 - 

31.12.2022 254.717,00 1.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Projekt je zaključen. V pripravi je vloga za pridobitev 

sofinanciranja iz sredstev CTN - prednostne naložbe 4.4

8 OB084-18-0044 07317

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija 

Kromberk

04.06.2018 - 

30.09.2023 4.336.460,00 1.717.674,00 0,00 0,0% 38.570,62 2,2%

Pogodba je v tiskani obliki poslana na MOP. Imamo pridobljenih

11 gradbenih dovoljenj. Manjka še pridobitev enega, ki je v

aktivni fazi urejanja. 

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

05.06.2018 - 

30.09.2023 3.789.175,00 2.403.272,00 348.571,98 14,5% 1.659.671,34 83,6%
Izvedba GOI del je v delu, ter skladna z terminskim in

finančnem planom. 

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

01.01.2010 - 

31.12.2023 1.574.217,00 110.000,00 27.500,01 25,0% 82.499,99 100,0%

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za poplačilo

kredita za nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD

Nova Gorica ter poplačilo leasinga za nakup gasilskega vozila s

cisterno za PGD Dornberk. Plačilo obrokov se bo do porabe

postavke izvajalo mesečno po zahtevkih, ki jih bosta poslala

PGDNG in PGD Dornberk.

11 OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada

01.01.2010 - 

31.12.2025 2.885.595,00 210.000,00 0,00 0,0% 210.000,00 100,0%

Sredstva na proračunski postavki bodo v letu 2022 namenjena

izplačilu namenskih sredstev požarnega sklada, ki jih bo

nakazalo občini NG Ministrstvo za obrambo. Sredstva se bodo

mesečno na predlog razdelilnika, ki ga je sprejel Odbor za

razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, razdelila med

izvajalce gasilske dejavnosti v celotni višini prejetih sredstev.

12 OB084-16-0006 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

01.01.2016 - 

31.12.2025 474.000,00 139.600,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Sredstva se bodo v letu 2022 porabila za intervencije. To so:

interventna sanacija plazov, usadov in podorov. Porabljena

bodo za interventna geološka, geomehanska in statična

poročila ter za potrebne projektne dokumentacije. Porabila se

bodo za morebiten monitoring plazov. Sredstva se porabljajo

tudi za interventno sanacijo, zavarovanje in rušenje nevarnih

objektov, odstranjevanje nevarnih dreves, urejanje

intervencijskih poti za gasilce. S postavke so bo krilo stroške za

izvajanje požarnih straž v času povečane požarne ogroženosti.

Če ne bo dosti intervencij in kaj sredstev ostane, se proti koncu

leta izvedejo požarne preseke po planu.

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 2022 - 100.000 EUR in več
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13 OB084-20-0043 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022

23.12.2020 - 

31.12.2022 273.000,00 100.000,00 17.177,62 17,2% 30.189,23 47,4%

Za knjižnico Branik je bila izvedena dobava in montaža opreme

ter urejen spominski prostor. V proračunskem letu bodo

porabljena vsa planirana sredstva.

14 OB084-20-0004 06035 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi

26.05.2020 - 

31.12.2023 852.000,00 842.000,00 0,00 0,0% 800.378,72 95,1%

Izveden je razpis za menjavo stavbnega pohištva, pogodba za

izvedbo del je podpisana. Montirano je bilo že prvo tipsko okno. 

Izvedba v celoti predvidena še v letu 2022.

15 OB084-21-0037 06042 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM

01.09.2021 - 

31.12.2023 421.662,00 238.454,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Konzorcijski projekt sodelujočih občin je v mirovanju in sicer je

Ministrstvo za javno upravo preklicalo javni razpis na katerega

je bil projekt koordiniran s strani Občine Ajdovščina prijavljen.

Projekt bo ob prvi ponovni možnosti prijave za pridobitev

sofinanciranja v pripravljeni ali dopolnjeni obliki prijavljen na

javni razpis.

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

01.06.2020 - 

03.12.2024 420.000,00 100.000,00 366,00 0,4% 2.776,88 3,1%

V izvedbi je interventna  rekonstrukcija oz. korekcija nevarnega

nepreglednega ovinka na LP 784391 Kozaršče – vratca v KM

1,325. V pripravi je naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo

sondažnih vrtin z geološkim poročilom za nekatere cestne

usade.

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

01.06.2020 - 

31.12.2024 440.000,00 110.000,00 0,00 0,0% 9.470,96 8,6%

V pripravi je gradivo za zbiranje ponudb za izvedbo sanacij

dotrajanih oz. deformiranih in nevarnih prometnih površin v

mestu kot npr.: Parkirišče za nebotičnikom nad garažno hišo,

del krožišča ob prehodu na ulico Tolminskih puntarjev, manjša

deformirana prometna površna Ulice za spomenikom v Solkanu

ipd…

18 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb

01.01.2010 - 

31.12.2022 5.806.703,00 660.000,00 6.542,72 1,0% 99.291,41 16,0%

Glede na zadeve, ki so v obravnavi, je do konca leta načrtovana

poraba vseh sredstev na proračunski postavki.  

19 OB084-20-0009 07149 Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza

27.05.2020 - 

31.12.2023 300.000,00 190.000,00 0,00 0,0% 9.767,45 5,1%
Po podpisu pogodbe VIK lahko izvedejo javno naročilo gradnje.

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

27.05.2020 - 

31.12.2022 404.600,00 224.000,00 0,00 0,0% 100.816,29 45,0%

Odsek JV po Vipavski cesti od HŠ 46 do zavoja za Liskur je v fazi

zaključevanja. Manjka še del ob Vipavski cesti na peš poti v

dolžini 108 m, ter zaključna dela. 

21 OB084-20-0026 07192 Pločnik Dornberk - Draga - II. faza

01.06.2020 - 

31.12.2022 391.141,00 366.985,00 854,00 0,2% 7.155,60 2,2%

V teku recenzija PZI dokumentacije, postopek izbire izvajalca v

zaključni fazi. Izvedba je v celoti predvidena v letu 2022.

22 OB084-20-0013 07197

Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-

2023

01.06.2020 - 

31.12.2023 490.600,00 150.000,00 0,00 0,0% 5.262,54 3,5%

Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem del.

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

01.01.2010 - 

31.12.2025 2.555.525,00 150.000,00 60.112,06 40,1% 89.637,94 99,8%

V sklopu sredstev postavke bo izvedena priključitev pokritega

bazena na sistem daljinskega ogrevanja. Podpisana je bila

pogodba o investicijskem transferju z javnim podjetjem,

izvedena je bila že prva faza toplovoda (ob samem objektu

bazena) zgrajena je bila toplotna postaja. Za zaključek

investicije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, da se

toplovod izvede še po parkirišču do Erjavčeve ulice. Nekaj

sredstev bo potrebno zagotoviti še za zaključitev lanskih

investicij v obnovo toplotnih postaj za objekte na naslovu

Cankarjeva ulica 80 ter Gradnikova ulica 49 in 51.

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

01.06.2020 - 

31.12.2025 1.010.398,00 150.000,00 0,00 0,0% 30.622,45 20,4%

Sklenjena je pogodba za izvedbo asfaltne prevleke dotrajanega

vozišča LC 284012 Bate - Podlešče med Km 0,705 in Km 2,060 v

vrednosti 46.645,98 Eur, kar bo izvedeno v aprilu 2022.

25 OB084-13-0002 07240 Priprava projektov

01.01.2013 - 

31.12.2024 1.036.195,00 100.000,00 2.089,15 2,1% 48.421,12 50,5%

Realizirana orodja za predstavitev ključnih projektov na

različnih dogodkih ter z namenom dviga prepoznavnosti

investicijskih namer Nove Gorice predvsem v povezavi z EPK

2025.
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26 OB084-21-0058 07240 Razvoj EPK Distrikt

10.11.2021 - 

31.12.2022 202.000,00 125.000,00 0,00 0,0% 15.738,00 12,6%

Izvedena je predobremenitev za izdelavo strokovne podlage

EPK distrikt. V l.2022 se bo izvedlo IZP (idejne zasnove) za

izvedbo programov EPK.

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

01.01.2013 - 

31.12.2025 347.393,00 100.000,00 92,84 0,1% 9.913,54 10,0%

Naročenih je bilo še 20 svetilk za zamenjavo obstoječih in

namestitev novih svetilk po krajevnih skupnostih. Izdelana je

bila PZI dokumentacija za dograditev javne razsvetljave

Cankarjevega naselja. Pridobljena so bila že vsa soglasja, razen

kulturnovarstvenega, po pridobitvi le-tega bo objavljen javni

razpis. V primeru, da bodo sredstva postavke dopuščala bo v

drugi polovici izvedena še zamenjava obstoječih svetilk

Cankarjevega naselja. Del sredstev (cca. 20.000 €) je rezerviran

za izločitev prižigališč  javne razsvetljave iz trafo postaj.

28 OB084-20-0019 07265 Vodohran Vitovlje

01.06.2020 - 

31.12.2022 214.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Po podpisu pogodbe VIK se prične s pripravljanjem zahtevka za

izdajo GD.

29 OB084-16-0022 07284 LAS - Hiša aleksandrink

01.01.2017 - 

31.12.2022 101.306,00 101.306,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Zaključuje se priprava vloge za oddajo na MKGP za pridobitev

sofinanciranja projekta in investicije v prenovo (delno) hiše

Aleksandrink.

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

28.05.2020 - 

31.12.2022 556.829,00 350.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem

vzdrževalnih del.

31 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek

01.01.2017 - 

31.12.2023 773.594,00 130.000,00 0,00 0,0% 17.244,42 13,3%
Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem

vzdrževalnih del.

32 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava

03.08.2017 - 

30.09.2022 594.833,00 500.000,00 0,00 0,0% 6.151,79 1,2%

Po podatkih OOPI, ki pridobiva zemljišča, so vse pogodbe že na

FURS-u in jih lahko pričakujemo v roku 10 -14 dni. Potem jih je

potrebno overiti še pri notarju. Vloga za gradbeno dovoljenje za

brv Pekel je pripravljena, čakamo pogodbe, ki so sestavni del

vloge. Predvidevamo, da bo vloga vložena še v aprilu 2022.

Istočasno se pripravlja javno naročilo za izvedbo del. Postopek

bo stekel še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja

(predvidevamo, da pridobivanje gradbenega dovoljenja ne bo

bistveno vplivalo na investicijo).

33 OB084-18-0021 07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje

01.01.2018 - 

31.12.2025 422.912,00 100.000,00 0,00 0,0% 28.050,93 28,1%

Pridobiva se služnosti za vgradnjo meteorne kanalizacije pri

Osek 27 (Badalič). V izdelavi je PN za pridobitev DGD

dokumentacije Prvačina 21 - 35. 

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

20.05.2019 - 

31.12.2023 532.700,00 103.000,00 0,00 0,0% 6.757,56 6,6%

V izdelavi je PN za pridobitev DGD dokumentacije Prvačina 21 -

35. Predvidena je rešitev meteorne odvodnje v Cvetrožu,

Saksidu in Meteorna odvodnja TB Bate 38 (Sveto).

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

29.03.2019 - 

31.08.2022 750.828,00 640.000,00 317,20 0,0% 286.617,76 44,8%

V zaključevanju je prva faza izvedbe povezovalne kolesarske

pot v SŠP v pripravi pa izvedba druge faze t.j. dokončanje

celotne povezovalne kolesarske trase. Investicija bo v celoti

končana v letu 2022.

36 OB084-20-0033 07346 Regulacija potoka Liskur

02.06.2020 - 

31.12.2023 1.449.544,00 424.500,00 0,00 0,0% 28.357,68 6,7%

Izdelana in oddana v mnenja je bila projektna dokumentacija

DGD za regulacijo vodotoka Liskur in rekonstrukcijo lokalne

ceste, ki se je kasneje izkazala kot neustrezna. V dogovoru z

DRSV je v pripravi projektna naloga za izbor projektanta, ki bo

izdelal IZP, DGD in PZI za objekt: Izvedba protipoplavnih

ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega

zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na

območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe.

Vzporedno je v izdelavi PZI za rekonstrukcijo ceste bolnica Stara

Gora.

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

23.12.2020 - 

31.12.2024 302.700,00 165.000,00 536,80 0,3% 59.306,94 36,3%

V izdelavi so projektne dokumentacije za OŠ Kozara, za ureditev

ekoloških otokov in za ureditev mrliške vežice v Kromberku.
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38 OB084-21-0003 07353 OPPN ob železniški - Majske poljane

01.01.2021 - 

31.12.2022 761.475,00 761.475,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

V teku so pogovori o ureditvi medsebojnih razmerij med

investitorjem in MONG na temo ureditev komunalne

infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske

poljane, zato na tej postavi še ni bilo realizacije.

39 OB084-21-0047 07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

01.09.2021 - 

31.12.2022 340.000,00 225.000,00 0,00 0,0% 53.625,15 23,8%

1. V postopku je izvedba parcelacij in sledijo cenitve ter odkupi

zemljišč. 2. Sklenjena je pogodba za izvedbo asfaltne prevleke

dotrajanega vozišča na odseku LC 284012 Bate- Podlešče med

km1,705 in Km 2,060.-izvedba v aprilu 2022.

40 OB084-21-0055 07357

REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna 

cesta)

03.11.2021 - 

31.12.2027 6.303.596,00 166.192,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Izdelana in z DRSI usklajena je projektna naloga. V letu 2022 je

predvideno naročilo izdelave projektne dokumentacije in

izdelava idejne zasnove projekta.

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

01.01.2010 - 

31.12.2022 1.810.312,00 130.000,00 2.265,00 1,7% 0,00 1,7%

Javni razpis pravkar objavljen. Porabljena sredstva so izplačilo

dodeljenih sredstev iz leta 2020 po dveh pritožbah. Postavka bo

v celoti realizirana do konca leta.

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

01.01.2010 - 

31.12.2023 644.099,00 200.000,00 0,00 0,0% 51.776,65 25,9%
Začetek del je predviden za mesec maj letos.

43 OB084-13-0184 09070 Subvencioniranje komunalnega prispevka

01.01.2014 - 

31.12.2022 299.828,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
V pripravi javni razpis. Postavka bo v celoti realizirana do konca

leta.

44 OB084-14-0008 09071 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti

01.01.2015 - 

31.12.2022 1.068.550,00 173.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
V pripravi javni razpis. Postavka bo v celoti realizirana do konca

leta.

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

01.01.2010 - 

31.12.2024 1.659.052,00 110.000,00 0,00 0,0% 109.987,00 100,0%
Postavka bo v celoti realizirana do konca leta 2022.

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

01.01.2010 - 

31.12.2025 3.717.065,00 189.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Postavka bo v celoti realizirana do konca leta 2022.

47 OB084-20-0003 10152 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

26.05.2020 - 

31.12.2023 12.936.452,00 5.688.351,00 2.196,00 0,0% 9.882,00 0,2%
V pripravi je javno naročilo gradnje. Začetek gradnje je

predviden v letu 2022.

48 OB084-13-0156 10179 Vrtec Grgar

01.09.2013 - 

31.12.2022 1.663.784,00 982.304,00 246.326,06 25,1% 563.234,10 82,4%
Gradnja je v zaključni fazi. Zaključek gradnje predviden v

letošnjem letu.

49 OB084-21-0040 10203 Delovanje javnega zavoda GO!2025

01.10.2021 - 

31.12.2026 19.623.000,00 1.523.000,00 13.569,17 0,9% 24.406,00 2,5%

Javni zavod GO! 2025 je vzpostavljen, z imenovano direktorico.

V izvedbi so prvi štirje razpisi za zaposlitve, potrjen je letni načrt

dela in finančni načrt zavoda s kadrovskim načrtom. Izdelana je

bila posodobitev DIIP-a za potrebe Ministrstva za kulturo, s

katerim je v usklajevanju pogodba o sofinanciranju projekta.

Programske aktivnosti (razvojna faza projektov iz prijavne

knjige za 2022) potekajo po predstavljenem načrtu direktorice.

Izdelana je študija razvoja obmejnega prostora (EPK distrikt) s

predstavitvijo javnosti. Potekajo intenzivni pogovori z izbranimi

deležniki glede investicijskih vlaganj (DRSI, slovenske železnice,

MK, MzI ter drugimi).

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

05.06.2018 - 

31.12.2025 5.315.768,00 360.000,00 160,43 0,0% 35.471,50 9,9%

V pripravi je vsa potrebna dokumentacija in vloga za razpis

Ministrstva za kulturo. Gradnja je predvidena v 2023.

51 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN

01.08.2018 - 

31.12.2025 683.042,00 156.848,00 145.847,38 93,0% 8.533,75 98,4%

Aktivnosti projekta Grevislin so bile zaključene februarja.

Čakamo še na finančno zaključevanje s poravnanjem zadnjih

računov za izvedbo investicije na Gradu Rihemberk.

52 OB084-19-0026 10224 Dnevni center za starejše občane

03.06.2019 - 

31.12.2022 201.202,00 131.400,00 9.403,76 7,2% 27.293,84 27,9%

Izdelana in oddana je bila projektna dokumentacija za izvedbo

(PZI). Dom upokojencev je bil na prijavi na razpis uspešen.

Udeleženci (MONG, SSMON, DUNG) smo v fazi dogovarjanja o

nadaljnjem poteku investicije.

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

01.01.2021 - 

31.12.2022 189.827,00 189.826,00 0,00 0,0% 6.545,30 3,4%

V teku je pregled izvedenca. Predvideno je, da se v letu 2022 iz

sredstev unovčene bančne garancije odpravi vse upravičeno

grajane napake, preostanek garancije pa vrne.
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54 OB084-21-0059 10260 Obnova vrtca Čriček po požaru

01.12.2021 - 

31.12.2022 290.781,00 290.781,00 0,00 0,0% 61.751,18 21,2%
Obnova je v celoti zaključena. Potrebno izvesti še poračun z

zavarovalnico.
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