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1 OB084-16-0029 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 1.342.990 €     

02.09.2016 - 

31.12.2020 1.320.260 €  -  €             0,0% -  €                 1.246.052 €      94,4%

V začetku leta je bila podpisana sofinancerska pogodba z MDDSZ v okviru DRR (EU 

sredstva) za izvedbo dveh stanovanjskih skupin/bivalnih enot za osebe z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in razvoju. Za izvedbo projekta se je 

tudi že podpisalo pogodbo o sodelovanju z EZTS GO, kot sofinancerja Centra za 

duševno zdravje in Info Točke.

Javno naročilo za izbor izvajalca del se je zaključilo v aprilu 2020. Izbrani izvajalec 

del je bil uveden v delo dne 06.05.2020. Zaradi zamika izvedbe JN in podpisa 

gradbene pogodbe se je časovni načrt projekta zamaknil v leto 2021. Predvideno je, 

da se bo fizična izvedba projekta zaključila marca 2021. Zaradi navedenega bo 

realizacija v letu 2020 nižja od predvidene, v letu 2021 pa bo potrebno v okviru 

rebalansa zagotoviti sredstva, skladno z novo dinamiko financiranja projekta.

2 OB084-13-0118 10169

Optimizacija in aktivacija površin športnega parka 

Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 6.533.513 €     

21.09.2016 - 

31.08.2022 1.290.083 €  -  €             0,0% -  €                 61.850 €           4,8%

V teku je izvedba JN za izbiro izvajalca del (bazena). Najugodnejši ponudnik je bil 

izbran, vendar je drugo uvrščeni ponudnik podal večje število pripomb in vprašanj 

glede ustreznosti odločitve o izbiri, ki so v postopku preverbe. 

Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno z zadnjim sprejetim časovnim 

načrtom. V kolikor se bo postopek JN zavlekel zaradi morebitnih pritožb, se bo tudi 

dinamika nastajanja investicijskih stroškov v okviru projekta spremenila, kar bomo 

upoštevali pri pripravi rebalansa.

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 6.3.

3 OB084-18-0029 09082

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - 

Kromberk 3.375.647 €     

05.06.2018 - 

30.09.2022 762.234 €     71.946 €       9,4% 131.653 €         38.635 €           22,3%

Izdelana je projektna in druga dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Podana je bila vloga za integralno gradbeno dovoljenje na MOP. Rok za pridobitev 

gradbenega dovoljenja je september 2020. 

Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru DRR 2.

Za predmetni projekt se bo do konca leta 2020 (skrajni rok: 31.12.2020) pripravilo 

vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru 

DRR 2 na MGRT. 

Zamik aktivnosti se bo upoštevalo pri pripravi rebalansa.

4 OB084-17-0009 07301

Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja 

Nove Gorice 4.657.694 €     

10.10.2017 - 

30.09.2023 722.107 €     1.475 €         0,2% 9.050 €             41.751 €           7,0%

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 4.4 in je 

v fazi izvajanja.

V kratkem bo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del za vzpostavitev centra 

trajnostne mobilnosti. Investicija obsega obnovo objekta "Streetone" in nakup 

opreme. Investicija bo zaključena predvidoma julija 2020.

V teku je projektiranje in preprojektiranje predvidenih tras/odsekov kolesarskih 

povezav, ki pa so v večini predvidene za izvedbo v letih od 2021 do 2023.

Informativni prikaza stanja 

na dan priprave poročila

Faza izvedbe in stanje projekta
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5 OB084-18-0044 07317

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

Aglomeracija Kromberk 3.866.434 €     

04.06.2018 - 

30.09.2023 459.459 €     14.202 €       3,1% 25.729 €           23.560 €           10,7%

Izdelana je projektna dokumentacija DGD, delno tudi PZI dokumentacija. V teku je 

predhodni postopek, ki je pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 odsekov 

kanalizacije. V letošnjem letu je predvideno pridobivanja manjkajočih služnosti, 

pridobitev gradbenih dovoljenj in izdelava PZI  in druge investicijske 

dokumentacije.  V letu 2020 je bil predviden začetek prvih investicij, ki pa se zaradi 

trenutnih razmer zamika v leto 2021, zato bo z rebalansom izdelana nova finančna 

konstrukcija.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru DRR 2. Vloga za 

neposredno potrditev projekta je bila oddana na MOP. Vloga je v 

usklajevanju/dopolnjevanju.

6 OB084-19-0044 10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 2.484.730 €     

04.11.2019 - 

31.12.2023 227.439 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3. Na 

prvi stopnji je bil potrjen. Do 30.09.2020 se bo pripravilo vlogo za neposredno 

potrditev projekta na MOP. Po prijavi sledi izvedba.

Za izvedbo projekta je bilo v prvem tromesečju pripravljeno JN za izbor projektanta 

IZP in PZI, ki pa je financirano iz projekta OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega 

parka z Laščakovo vilo. Odločitev o izbiri projektanta IZP in PZI je v času izdelave 

tega poročila že pravnomočna.

7 OB084-19-0041 07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 980.814 €        

01.01.2020 - 

31.12.2022 199.285 €     -  €             0,0% -  €                 12.566 €           6,3%

Projekt predvideva ureditev povezane kolesarske poti med Ozeljanom in 

Kromberkom in je soodvisen od dinamike izvedbe vzporednih ukrepov Direkcije RS 

za infrastrukturo. MONG v okviru projekta vodi investicijo za ureditev odseka "tri 

hiše - predvideno krožišče Ajševica". Projekt je v fazi izdelave PZI dokumentacije 

(od kampa Lijak do vključno priključevanja na LC Ozeljan). 

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru DRR 2.

8 OB084-18-0039 07316 Urejanje severnega dela Solkana 1.983.609 €     

04.06.2018 - 

30.09.2023 82.147 €       9.588 €         11,7% 9.588 €             7.419 €             20,7%

Pridobljena je bila IDZ projektna dokumentacija ter izvedeno JN za DGD in PZI 

projektno dokumentacijo, ki je poleg predvidenih rešitev v IDZ projektni 

dokumentaciji predvidela tudi projektno dokumentacijo za dodatno komunalno 

opremo na območju, katere potek in obseg v fazi priprave IDZ projektne 

dokumentacije še ni bil znan. Pridobljene ponudbene vrednosti ponudnikov so 

presegale naročnikova zagotovljena sredstva, zato javnega naročila ni bilo mogoče 

oddati. Trenutno je projekt v fazi dodatnega usklajevanja z drugimi načrtovanimi 

investicijami na območju. Naročena je ureditev mej in parcelacija na območju 

predvidene ureditve.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 4.4.
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9 OB084-19-0043 10231

Revitalizacija šolskega kareja Nove Gorice  s 

prenovo OŠ Milojke Štrukelj 5.328.359 €     

01.01.2020 - 

31.12.2023 81.600 €       -  €             0,0% 1.647 €             13.725 €           18,8%

Zaključuje se izdelava PZI dokumentacije za prenovo stavbe OŠ Milojke Štrukelj. V 

objavi je JN za izdelavo IZP in PZI projektne dokumentacije za šolski kare. V izdelavi 

je investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter študija upravičenosti s strani zunanjega 

izvajalca Golea.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU, in sicer iz EU sredstev v okviru 

mehanizma CTN, PN 6.3 in iz EU sredstev s strani MzI za energetske sanacije. 

Vezano na sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3 je bil projekt na 

prvi stopnji potrjen. Do 30.09.2020 se bo pripravilo vlogo in vso potrebno 

dokumentacijo za neposredno potrditev projekta na MOP. 

Zunanji izvajalec trenutno pripravlja vso dokumentacijo in vlogo na prijavo projekta 

tudi na javni razpis za energetske sanacije objektov na MzI.

Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu.

1 OB084-13-0156 10179 Vrtec Grgar 1.181.024 €     

01.01.2013 - 

31.12.2021 1.093.900 €  -  €             0,0% 7.430 €             6.088 €             1,2%

Izdelana je dokumentacija za izvedbo komunalne opreme za potrebe vrtca, ki je v 

predhodnem postopku na MOP. Po slednjem je predvidena podaja vloge na 

pristojni UE za izdajo gradbenega dovoljenja. Izdelan je projekt rušenja obstoječega 

objekta vrtca.

V teku je javno naročilo za izbor projektanta za novogradnjo vrtca (DGD, PZI).

2 OB084-13-0103 10152 Investicija v Zdravstveni Dom Nova Gorica 8.813.106 €     

01.01.2013 - 

31.12.2023 767.730 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Mestna občina je s spremembo občinskega prostorskega načrta po kratkem 

postopku in z izvedbo lokacijske preveritve uskladila določila v prostorskem aktu in  

s tem podala pogoje, ki omogočajo izpeljavo postopka pridobitve gradbenega 

dovoljenja za Zdravstveni dom  - faza III.

DGD projektna dokumentacija je po navedbi projektanta zaključena in nam bo v 

kratkem podana v pregled in podajo mnenja skladnosti s prostorskimi akti občine.

V nadaljevanju leta je tako predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in 

izdelava PZI projektne dokumentacije.

3 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb 4.654.702 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 618.000 €     307.615 €     49,8% 313.391 €         165.196 €         77,4%

V prvem tromesečju so bila sredstva namenjena nakupu zemljišč za izgradnjo 

povezovalne poti ob bodoči pozidavi Soških vil, nakupu zemljišč ob OŠ Branik za 

igrišče ter za geodetske storitve vezane na nakup zemljišč, pridobljen služnosti, 

nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.

4 OB084-19-0042 07339

Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri 

Dornberku 2.557.704 €     

01.01.2020 - 

31.12.2023 614.037 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

V prvem tromesečju je bil pripravljen sporazum med investitorjem Republiko 

Slovenijo – Direkcijo RS za vode (DRSV) in sofinancerjem MO Nova Gorica. 

Investitorju je bila z naše strani tudi že poslana izdelana PZI projektna 

dokumentacija.

Trenutno smo v fazi dogovora z DRSV (RS) za pripravo DGD projektne 

dokumentacije, izvedbo parcelacij in pridobitev zemljišč za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (predvideno v letu 2020).

Pri rebalansu proračuna bo potrebno ustrezno uskladiti/koregirati vire financiranja, 

saj MO Nova Gorica nosi le 6% celotnih stroškov projekta, ostale stroške nosi 

država, ter popraviti vrednost projekta tako v NRP kot tudi v posebnem delu 

proračuna.

PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2020 - 100.000 EUR in več
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5 OB084-13-0139 06035

Energetska prenova enote nepremične kulturne 

dediščine - Mestna hiša 679.744 €        

01.01.2014 - 

31.12.2021 400.000 €     104.444 €     26,1% 307.377 €         19.182 €           81,6%

Sredstva so bila porabljena za menjavo kritine oziroma obnovo strehe občinske 

stavbe. Dela so potekala skladno s finančnim in časovnim načrtom.

Ob pripravi tega poročila so dela že zaključena, potreben je le še finančni zaključek 

projekta (poplačilo pogodbenih obveznosti).

6 OB084-16-0002 07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 386.960 €        

21.03.2016 - 

31.12.2021 372.242 €     70.579 €       19,0% 217.996 €         153.798 €         99,9%

Glavnina sredstev čezmejnega projekta je namenjena izgradnji oziroma nadvišanju 

protipoplavnega nasipa v Prvačini. 

Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini je zaključen. Investitor MO Nova Gorica 

mora v skladu z Gradbenim zakonom pridobiti uporabno dovoljenje ter izvesti 

predajo objekta RS - MOP/Direkcija RS za vode.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-

ITA.

7 OB084-16-0027 07264

Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču 

Stara Gora 680.676 €        

01.01.2017 - 

31.12.2021 367.080 €     21.342 €       5,8% 100.209 €         259.680 €         98,0%

Potek del se je zaradi epidemije Covid-19 časovno nekoliko zamaknil. Zaključek 

izvedbe je še vedno planiran v letu 2020.

8 OB084-16-0028 07291 Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 377.471 €        

01.01.2017 - 

31.12.2020 366.700 €     2.013 €         0,5% 2.013 €             294.600 €         80,9%

V prvem tromesečju je bi na osnovi JN izbran izvajalec del. Potek del se je zaradi 

epidemije Covid-19 časovno nekoliko zamaknil, vendar je planiran zaključek 

izvedbe še v letu 2020.

Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev 

za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.

9 OB084-19-0012 07327 Krožišče Rejčeva - Prvomajska 367.879 €        

04.06.2019 - 

31.12.2020 365.000 €     36.524 €       10,0% 230.815 €         129.958 €         98,8%

V prvem tromesečju so potekala gradbena dela za ureditev krožišča. 

Gradbena dela so zaključena. Urejuje se še del pločnika ob stanovanjskem objektu 

Rejčeva 9 do 15. V skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 

vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah mora MONG izpeljati komisijski 

pregled objekta.

Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev 

za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.

10 OB084-19-0017 10219 Sanacija letnega bazena 760.968 €        

04.06.2019 - 

31.05.2021 356.636 €     -  €             0,0% -  €                 22.936 €           6,4%

V izdelavi je PZI projektna dokumentacija. Projekt poteka po predvidenem 

časovnem načrtu. Izvedba JN za izbiro izvajalca sanacijskih del je odvisna od 

zagotovljenih sredstev v proračunu.

11 OB084-13-0093 07197

Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z 

vodo 2.323.272 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 341.900 €     5.165 €         1,5% 255.165 €         202 €                74,7%

V prvem tromesečju so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2019. 

Del sredstev v višini 250.000 EUR je ob pripravi tega poročila bil porabljen za 

pokritje obveznosti mestne občine do javnega podjetja VIK iz naslova uporabe 

sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019. V letošnjem letu so predvidene nujne 

obnove in rekonstrukcije vodovodnega sistema na območju občine.
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12 OB084-18-0031 09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 490.520 €        

01.10.2018 - 

31.12.2021 340.000 €     354 €            0,1% 1.391 €             27.438 €           8,5%

V prvem tromesečju je potekala fizična izvedba prve faze vzpostavitve centra za 

obiskovalce na Sabotinu, ki je obsegala obnovo nekdanje vojaške stražnice. 

Finančna realizacija prve faze je bila izvedena kasneje. Prva faza je ob pripravi tega 

poročila zaključena.

V drugi polovici leta začenjamo z drugo fazo izvedbe, ki zajema opremo objekta z 

avdio in video napravami, didaktičnimi pripomočki in postavitvijo pohištva ter 

izvedbo aktivnosti sodelujočih občin v čezmejnem projektu.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-

ITA.

13 OB084-16-0011 07278

Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča 

CERO NG - v zapiranju. 3.080.519 €     

01.01.2017 - 

31.12.2024 340.000 €     105.140 €     30,9% 178.397 €         96.603 €           80,9%

Dela na projektu potekajo konstantno. Izvaja se redno vzdrževanje neuporabnega 

dela odlagališča CERO NG - v zapiranju. Z rebalansom bo potrebno zagotoviti 

dodatna sredstva cca 40.000 EUR po planu, ki ga je pripravilo podjetje Komunala 

Nova Gorica d.d.

14 OB084-16-0019 07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja 5.515.632 €     

25.10.2016 - 

31.12.2026 313.437 €     6.710 €         2,1% 6.710 €             14.030 €           6,6%

V prvem tromesečju so potekale aktivnosti vezane na vzpostavitev Pisarne za 

urbano prenovo. Naročena je bila hidrološko hidravlična študija, ki zaradi ukrepov 

Covid-19 še ni bila izvedena. Študija bo podlaga za pripravo projektne 

dokumentacije za ureditev meteorne odvodnje na območju Cankarjevega naselja.

15 OB084-19-0002 07320

Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, 

fasad in obzidja 332.242 €        

18.01.2019 - 

31.10.2020 290.799 €     66.144 €       22,7% 172.458 €         118.071 €         99,9%

Dela potekajo v skladu s predvidevanji, z manjšo spremembo vezano na 

temperaturne razmere za delo z apnenimi maltami in korona razmerami, zaradi 

katerih je v podpisovanju aneks za podaljšanje roka za izvedbo del za 30 dni do 

30.05.2020. Obseg izvedenih del v letu 2020 je pogojen s klimatskimi pogoji za delo 

v gradbeništvu na prostem. Zadnja situacija bo predana po 30.05.2020, ko bodo 

morala biti dela zaključena.

Za izvedbo vseh predvidenih del pa bo potrebno v prihodnje v veljavnem 

proračunu zagotoviti dodatnih 16.877,66 EUR proračunskih sredstev zaradi dejstva, 

da je bila ena od obravnavanih streh gradu nedostopna pred postavitvijo gradbenih 

odrov in si dejanskega stanja vseh delov strehe in ostrešja ni bilo mogoče ogledati 

ob pripravi projektantskih popisov oziroma ob pripravi ponudbe potencialnih 

izvajalcev del.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

16 OB084-16-0020 07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 270.605 €        

25.10.2016 - 

31.12.2020 269.080 €     -  €             0,0% 342 €                238.918 €         88,9%

Začela se je obnova nekdanje šole v Lokovcu, kjer bo vzpostavljen center tehniške 

dediščine. Dela bodo predvidoma zaključena do avgusta 2020. Vzporedno tečejo 

projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LEADER - Las v objemu 

Sonca.

17 OB084-19-0020 10220 OŠ Frana Erjavca - rekonstrukcija telovadnice 276.186 €        

31.05.2019 - 

31.12.2020 260.100 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo del. Izvedba JN za izbor 

izvajalca del je predvidena maja 2020, izvedba del pa do konca leta 2020. 

Predvideno je sofinanciranje projekta s strani Fundacije za šport RS.
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18 OB084-18-0037 08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 269.696 €        

05.04.2018 - 

31.12.2023 242.117 €     -  €             0,0% -  €                 1.120 €             0,5%

Projekt je v fazi zaključka ponovljenega JN za izbiro izvajalca. Podpis pogodbe z 

izbranim izvajalcem del je predviden do konca maja 2020. Sledi izvedba. Po 

trenutnem časovnem načrtu naj bi bil sistem vzpostavljen do konca septembra 

2020, v kolikor ne bo zamud zaradi situacije (ukrepov) epidemije Covid-19.

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje iz EU sredstev s strani MzI.

19 OB084-15-0004 07268 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo 457.888 €        

01.01.2015 - 

31.12.2024 227.346 €     81.392 €       35,8% 171.038 €         48.689 €           96,6%

V prvem tromesečju je bila izvedena in zaključena investicija v parkirišče in ureditev 

cestnega priključka na Prevali. Cestni priključek na državno cesto je bil komisijsko 

pregledan s strani DRSI.

Vzporedno se je pričela tudi investicija "Trg Evrope" (t.j. investicija v prometno in 

arhitekturno ureditev trga), ki je trenutno v teku in katere zaključek je predviden v 

maju 2020. 

20 OB084-13-0026 07220 Rekonstrukcije in sanacije 2.271.041 €     

01.01.2012 - 

31.12.2024 200.000 €     -  €             0,0% -  €                 736 €                0,4%

Dela še niso realizirana. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom izvedbe 

rekonstrukcij in sanacij predvidenih odsekov. V pripravi je potrebna dokumentacija 

za oddajo JN. Njihova izvedba je predvidena v drugi polovici leta 2020.

21 OB084-13-0015 09014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 608.243 €        

01.01.2010 - 

31.12.2022 200.000 €     853 €            0,4% 10.857 €           284 €                5,6%

V prvem tromesečju je bila na zahtevo soglasodajalca narejena dodatna 

geomehanska in hidrološka študija, ki je strokovna podlaga za pridobitev vodnega 

soglasja. Soglasje je ena od prilog, nujnih za pridobitev odločbe o agrooperacijah, 

ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času so bila tudi 

pridobljena vsa ostala soglasja.

V nadaljevanju se bo pridobivalo še ostalo dokumentacijo za kandidiranje na razpis 

za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij na štirih komasacijskih območjih. Glede 

na situacijo je razpis predviden v jesenskih mesecih.

22 OB084-19-0015 10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 205.697 €        

01.04.2019 - 

31.12.2020 193.400 €     58.431 €       30,2% 58.431 €           62.160 €           62,4% V teku je izvedba del. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom.

23 OB084-13-0126 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 3.498.362 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 185.000 €     -  €             0,0% -  €                 91.832 €           49,6%

Vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih se 

bo izvedlo v poletnih mesecih.

24 OB084-13-0002 07240 Priprava projektov 1.302.420 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 177.410 €     3.920 €         2,2% 20.400 €           117.562 €         77,8%

V prvem tromesečju so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne, investicijske 

in druge dokumentacije, potrebne za pripravo projektov in investicij v okviru plana 

oziroma za izdelavo nujne dokumentacije za pridobivanje sofinancerskih sredstev.

25 OB084-19-0010 07325

Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem 

parku 574.144 €        

29.03.2019 - 

31.08.2021 175.260 €     -  €             0,0% -  €                 11.101 €           6,3%

Projekt je v fazi izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca del.

Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev 

za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.

Poleg tega ima projekt tudi zagotovljena sofinancerska sredstva s strani Eko Sklada 

v okviru nepovratnih finančnih spodbud občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 

infrastrukture.
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26 OB084-14-0008 09071

Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje 

začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj 902.841 €        

01.01.2015 - 

31.12.2024 173.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem 

zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.

27 OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada 2.520.441 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 165.000 €     14.333 €       8,7% 14.333 €           150.666 €         100,0%

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.

28 OB084-18-0042 10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 4.553.336 €     

05.06.2018 - 

31.12.2025 161.091 €     3.489 €         2,2% 3.489 €             -  €                 2,2%

V prvem tromesečju so bila sredstva porabljena za izvedbo pravnega svetovanja pri 

pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo JN za izbor izdelovalca IZP in PZI 

projektne dokumentacije. 

V teku je postopek izbora projektanta (predviden zaključek maj 2020) za izdelavo 

IZP in PZI projektne dokumentacije za projekt OB084-19-0044 "Revitalizacija 

Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". Odločitev o izbiri projektanta IZP in PZI je v 

času izdelave tega poročila že pravnomočna.

29 OB084-19-0034 07335

Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - 

Liskur 4.700.000 €     

01.01.2020 - 

31.12.2023 150.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom projekta.

V prvem tromesečju letošnjega leta je potekalo usklajevanje z Stanovanjskim 

skladom RS o gradnji komunalne infrastrukture (modernizacija vodovoda MMP 

Rožna Dolina-Križišče pri Merkurju; izgradnja kanalizacije in regulacija potoka 

Liskur).

V nadaljevanju leta se pričakuje projektiranje komunalne infrastrukture, pridobitev 

potrebnih gradbenih dovoljenj in začetek postopka spremembe OPPN.

30 OB084-16-0014 07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 1.001.662 €     

01.01.2017 - 

31.12.2024 150.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Predvidena so obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN 

Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega vzdrževanja na CČN. 

Sredstva bodo namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko 

dobo za zagotavljanje nemotenega delovanja CČN. V teku so aktivnosti vezane na 

nabavo in dobavo strojne opreme (CČN).

31 OB084-13-0017 07199

Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s 

toplotno energijo 2.406.195 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 150.000 €     -  €             0,0% -  €                 286 €                0,2%

V letošnjem letu je predvidena obnova toplotne postaje stanovanjskega bloka na 

naslovu Cankarjeva ulica 84, manjše obnove in sanacije vročevodnega omrežja, 

popravilo fasade kotlovnice na Ledinah ter nabava programskih orodij za 

spremljanje kazalnikov in povečanje učinkovitosti omrežja daljinskega ogrevanja. V 

primeru, da se bo zaradi epidemije Covid-19 pojavila potreba, se bo sredstva 

postavke ustrezno zmanjšalo.
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32 OB084-19-0026 10224 Dnevni center za starejše občane 150.000 €        

01.01.2019 - 

31.12.2020 150.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Realizacija projekta "Dnevni center za starejše občane" je predvidena v sodelovanju 

s Stanovanjskim skladom MO Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica. 

Slednji bo za vzpostavitev Hiše dobre volje Nova Gorica, kot je poimenovan projekt, 

kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno 

izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše MDDSZ.

Do sedaj je bila izvedena legalizacija objekta, kjer je predvidena vzpostavitev enote 

Hiše dobre volje v Novi Gorici.

V času priprave tega poročila DU Nova Gorica pripravlja vlogo za prijavo projekta 

na javni razpis MDDSZ.

33 OB084-13-0012 09005 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 1.683.361 €     

01.01.2010 - 

31.12.2021 130.000 €     3.291 €         2,5% 3.291 €             -  €                 2,5%

Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem 

zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.

34 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN 757.454 €        

01.08.2018 - 

31.12.2022 129.426 €     -  €             0,0% -  €                 5.400 €             4,2%

V prvem tromesečju so aktivnosti potekale v skladu s časovnim načrtom projekta, 

kljub temu da ne izkazuje finančne realizacije.

Izvedeno je bilo JN za izvedbo del "Vstopna točka Lijak". Dela bodo zaključena v 

roku 120 dni od podpisa gradbene pogodbe.

Podpisana je bila tudi pogodba za izdelavo izvedbenega scenarija vsebine Infoteke 

na gradu Rihemberk. Rok izdelave je junij 2020. Sledili bodo še načrti opreme z 

grafičnim oblikovanjem razstave in ostalim pripadajočim pred naročilom izvedbe. 

Izvedba GOI del v prostorih Infoteke ter izdelava in namestitev opreme prostorov 

sta predvideni v letu 2021.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-

ITA.

35 OB084-13-0091 07161 Vodovod Rožna Dolina 448.038 €        

01.01.2012 - 

31.12.2020 120.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

V letu 2020 je bil predviden začetek investicije v obnovo vodovoda od Merkurja do 

odcepa za Staro Goro, ki pa se zaradi trenutnih razmer (epidemija Covid-19) zamika 

v naslednje leto, kar bo usklajeno z rebalansom proračuna. V letošnjem letu je tako 

predvidena samo izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka 

vodovoda od mejnega prehoda do Liskurja in pridobitev gradbenega dovoljenja za 

vodovod od Merkurja do odcepa za Saro Goro.

36 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek 800.348 €        

01.01.2017 - 

31.12.2023 120.000 €     140 €            0,1% -  €                 -  €                 0,0%

Predvidena je predvsem obnova in nadgradnja elektro instalacije z avtomatiko in 

obnova nekatere strojne opreme. Aktivnosti se še niso začele zaradi trenutnih 

razmer (epidemija Covid-19).

37 OB084-13-0018 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 1.528.394 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 120.000 €     5.858 €         4,9% 6.395 €             31.368 €           31,5%

V prvem tromesečju so bila izvedena dela na JP 784263 Čuklje pri Dornberku (t.j. 

izdelava betonske robne vezi) ter sanacija deformiranega dela meteorne 

kanalizacije na Gradišču. V teku je interventna sanacija nevarnih brežin nad lokalno 

cesto Draga-Gradišče.
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38 OB084-19-0004 09085 Evropski park miru 143.937 €        

01.01.2019 - 

31.12.2019 118.000 €     17.750 €       15,0% 94.382 €           8.518 €             87,2%

S strani Republike Madžarske financiran objekt "Obeležje na Prevali", ki predstavlja 

del Evropskega parka miru, je v fazi zaključevanja. Objekt bo, v skladu s podpisanim 

sporazumom, po operativni/fizični izvedbi pregledan še s strani Javne fundacije za 

raziskave zgodovine in družb centralne in vzhodne Evrope.

39 OB084-13-0067 07084 Kanalizacija Branik 1.626.807 €     

01.01.2011 - 

31.12.2021 115.000 €     -  €             0,0% 1.104 €             -  €                 1,0%

V letu 2020 je bil predviden začetek investicije v izgradnjo kanalizacije Korp, ki pa se 

zaradi trenutnih razmer (epidemija Covid-19) zamika v naslednje leto, kar bo 

usklajeno z rebalansom proračuna. V letošnjem letu je tako predvidena samo 

izdelava ustrezne projektne dokumentacije, pridobitev služnosti in gradbenega 

dovoljenja za kanalizacijo Korp.

40 OB084-13-0010 04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 1.574.217 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 110.000 €     22.500 €       20,5% 40.833 €           69.167 €           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.

41 OB084-13-0122 10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 1.671.382 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 110.000 €     -  €             0,0% -  €                 4.309 €             3,9%

Vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih se 

bo izvedlo v poletnih mesecih.

42 OB084-13-0019 07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 1.360.884 €     

01.01.2010 - 

31.12.2024 110.000 €     2.885 €         2,6% 6.353 €             3.683 €             9,1%

V prvem tromesečju je bila izvedena sanacija kolesarske steze v Kromberku ter 

zaključila so se dela pri ureditvi kolesarske poti in pločnika ob Industrijski in 

Vodovodni poti. V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo in dograditev 

parkirišča ob Rutarjevi 4 v Novi Gorici po sanaciji kanalizacije. Aktivnosti potekajo 

skladno s predvidenim časovnim načrtom.

43 OB084-19-0014 10216

Celovita preureditev pomožnega nogometnega 

igrišča ob Kornu - I. faza 108.630 €        

12.11.2018 - 

31.12.2020 106.500 €     27.427 €       25,8% 102.353 €         2.421 €             98,4%

Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. V prvem tromesečju so pričela 

potekati gradbena dela.

Investicija je v zaključevanju. Projekt je sofinanciran s strani Fundacije za šport RS.

44 OB084-13-0005 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 853.374 €        

01.01.2010 - 

31.12.2024 105.000 €     6.667 €         6,3% 50.913 €           53.194 €           99,1%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v lasti občine. 

Dela trenutno potekajo skladno s časovnim načrtom.

45 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava 384.265 €        

03.08.2017 - 

30.09.2021 102.400 €     -  €             0,0% -  €                 49.617 €           48,5%

V okviru projekta je bil uspešno zaključen postopek JN za projektiranje DGD in PZI 

projektne dokumentacije za projekt "Brv čez reko Vipavo v Peklu".

Rok za izdelavo dokumentacije je 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Sledi 

pridobivanje zemljišč in GD - po planu do konca leta. JN za izvedbo naj bi se po 

planu izvedlo konec leta 2020 ali začetek prihodnjega.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU.

46 OB084-17-0012 07277 Izvajanje participativnega proračuna 500.000 €        

01.01.2018 - 

31.12.2022 100.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

V začetku leta poteka optimizacija delovnega procesa za organizacijo in izvedbo 

postopka participativnega proračuna (izbor projektov).
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2020 - 

Veljaven plan Realizacija

Prevzete 

obveznosti in 

predobremenitv

e

% realizacije in 

prevzetih 

obveznosti, 

predobremenit

ve

Informativni prikaza stanja 

na dan priprave poročila

Faza izvedbe in stanje projekta

 Realizacija 

2020 (na dan 

31.03.2020) 

% realizacije 

na dan 

31.03.2020 

na veljaven 

proračun v 

letu 2020

Številka projekta 

NRP PP Naziv projekta

Podatki iz NRP

47 OB084-13-0151 07245 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 276.788 €        

01.01.2013 - 

31.12.2024 100.000 €     12.192 €       12,2% 12.192 €           64.449 €           76,6%

Sama celovita prenova obstoječe javne razsvetljave je zaključena. Izvajajo se in se 

še bodo manjši vzporedni projekti (manjšanje priključnih moči v prižigališčih, 

dodajanje posameznih svetilk po krajevnih skupnostih, obrezovanje motečih vej). 

Končni obračun samega projekta (dodatna dela zaradi zamenjave svetilk na stojnih 

mestih, ki niso bile zajete v katastru javne razsvetljave, nabava svetilk) še ni bil 

izveden. V primeru, da se bo zaradi epidemije Covid-19 pojavila potreba, se bo del 

investicij prenesel v leto 2021.

48 OB084-16-0005 06038

Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih 

dražbah 960.087 €        

01.01.2016 - 

31.12.2024 100.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

V prvem tromesečju sredstva niso bila porabljena, saj na javnih dražbah ni bilo 

ponujenih objektov oziroma zemljišč, ki bi jih občina potrebovala za izvajanje svojih 

nalog.

49 OB084-13-0184 09070

Finančne spodbude podjetnikom - 

Subvencioniranje komunalnega prispevka 299.828 €        

01.01.2014 - 

31.12.2024 100.000 €     -  €             0,0% -  €                 -  €                 0,0%

Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem 

zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.
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