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1 OB084-17-0009 07301

Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja 

Nove Gorice 4.803.134 €

10.10.2017 - 

30.09.2023 971.740 € 72.531 € 7,5% 141.643 € 22,0%

V teku je izvedba investicije za vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, ki je ob 

pripravi tega poročila v fazi zaključevanja. V zadnji tretjini letošnjega leta se bo pričelo 

tudi z vzpostavljanjem programa v okviru Centra trajnostnega mobilnosti. V okviru 

predvidenega časovnega načrta je v zadnji tretjini leta predvidena še izvedba javnega 

naročila in pričetek gradnje »Južne kolesarske poti« od podaljška Delpinove ulice do 

mostička čez Koren, ter odseka kolesarske povezave "Delpinova ulica". V teku je 

projektiranje in preprojektiranje ostalih predvidenih tras/odsekov kolesarskih povezav, 

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

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

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

02.09.2016 - 

30.06.2021 776.131 € 143.749 € 18,5% 632.791 € 100,1%

Projekt je v izvedbeni fazi. Aktivnosti v okviru projekta potekajo po zastavljenem 

časovnem načrtu. 

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s strani EU - (MDDSZ) v okviru Dogovora za 

razvoj regij (DRR) ter s strani EZTS GO, s katero ima MO Nova Gorica podpisano 

pogodbo o sodelovanju za vzpostavitev Centra za duševno zdravje in Info Točke.

3 OB084-13-0118 10169

Optimizacija in aktivacija površin športnega parka 

Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 6.507.407 €

21.09.2016 - 

31.08.2022 740.557 € 1.580 € 0,2% 689.498 € 93,3%

Projekt je v izvedbeni fazi. Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del 

je podpisana gradbena pogodba za izgradnjo pokritega bazena. Uvedba v delo je bila 

izvedena in dela na terenu že potekajo. Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno z 

zadnjim sprejetim časovnim načrtom.

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

okviru Eko Sklada (finančne spodbude za skoraj nič-energijske stavbe).

4 OB084-18-0029 09082

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - 

Kromberk 3.512.894 €

05.06.2018 - 

30.09.2022 200.288 € 132.390 € 66,1% 62.425 € 97,3%

Izdelana je projektna in druga dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Podana je bila vloga za integralno gradbeno dovoljenje na MOP. Projekt je predviden za 

sofinanciranje iz sredstev EU v okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2). Za predmetni 

projekt se bo do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za 

neposredno potrditev operacije v okviru DRR 2 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z dvanajstimi 

potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova 

Gorica–Kromberk in ki so hkrati ustrezali pogojem prijave.

V času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih 

sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.

5 OB084-18-0044 07317

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče 

- Aglomeracija Kromberk 3.732.946 €

04.06.2018 - 

30.09.2023 106.000 € 48.518 € 45,8% 39.092 € 82,7%

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

predhodni postopek, ki je pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 do 12 odsekov 

kanalizacije. Poteka pridobivanje manjkajočih služnosti, izpeljava predhodnega postopka 

na ARSO, izbor izvajalca za predhodne arheološke raziskave, pridobitev gradbenih 

dovoljenj, izdelava še vse potrebne investicijske dokumentacije in oddaja popolne vloge 

za neposredno potrditev projekta na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP). Projekt 

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

potrditev projekta je bila oddana na MOP in je ob pripravi tega poročila v fazi 

usklajevanja/dopolnjevanja.

V času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih 

sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.

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

Stran 1 od 7



REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

Številka projekta NRP PP Naziv projekta

Ocenjena vrednost 

skupaj

Obdobje 

izvajanja

Veljavni plan

 2020

Realizacija 

na dan 

31.8.2020

% realizacije na 

dan 31.8.2020 

na veljavni 

proračun v letu 

2020

Prevzete 

obveznosti in 

predobremenitve 

na dan 31.8.2020

% realizacije in 

prevzetih 

obveznosti, 

predobremenitve Faza izvedbe in stanje projekta

6 OB084-19-0043 10231

Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta 

osnovne šole 5.484.626 €

04.11.2019 - 

31.12.2023 97.112 € 6.161 € 6,3% 73.945 € 82,5%

Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. PZI dokumentacija za prenovo 

OŠ Milojke Štrukelj je zaključena. Do izdelave tega poročila je bil preko JN izbran tudi že 

izdelovalec IZP in PZI projektne dokumentacije za šolski kare. V teku je izdelava 

investicijske dokumentacije ter študija izvedljivosti s strani zunanjega izvajalca. 

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

stopnji je bil potrjen. Do konca leta bo pripravilo popolno vlogo za neposredno 

potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor RS.

7 OB084-19-0044 10232

Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo 

dostopa 2.484.731 €

04.11.2019 - 

31.12.2023 34.844 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. V izdelani je IZP in PZI projektna 

dokumentacija, ki je financirana iz projekta OB084-18-0042 "Ureditev Rafutskega parka 

z Laščakovo vilo". V letu 2020 je predvidena tudi izvedba JN za izbor izvajalca del ter 

uvedba v delo. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, 

PN 6.3. Na prvi stopnji je bil potrjen. Do konca leta se bo pripravilo popolno vlogo za 

neposredno potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor RS.

8 OB084-19-0041 07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 979.659 €

01.01.2020 - 

31.12.2022 28.566 € 0 € 0,0% 25.058 € 87,7%

Projekt predvideva ureditev povezane kolesarske poti med Ozeljanom in Kromberkom 

in je soodvisen od dinamike izvedbe vzporednih ukrepov Direkcije RS za infrastrukturo. 

MO Nova Gorica v okviru projekta vodi investicijo za ureditev odseka "tri hiše - 

predvideno krožišče Ajševica". Projekt je v pripravljalni fazi. V teku je izdelava PZI 

projektne dokumentacije (od kampa Lijak do vključno priključevanja na lokalno cesto 

Ozeljan). Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru Dogovora za 

razvoj regij 2 (DRR 2), za katerega je potrebno v tem letu še oddati vlogo in vso 

potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo RS. V 

času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih 

sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.

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

04.06.2018 - 

30.09.2023 17.010 € 12.791 € 75,2% 4.216 € 100,0%

Trenutno je projekt v fazi dodatnega usklajevanja z drugimi načrtovanimi investicijami 

na območju. Naročena je ureditev mej in izvedba potrebnih parcelacij na območju 

predvidene ureditve.

Do priprave tega poročila je bila pridobljena 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 ponudbe so presegale naročnikova 

zagotovljena sredstva, zato JN ni bilo mogoče oddati.

1 OB084-20-0006 06038

Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v 

obdobju  2020-2022 1.200.000 €

26.05.2020 - 

31.12.2022 1.000.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Spremljanje javnih dražb je stalna naloga strokovnih služb občine.

Do priprave tega poročila sredstva niso bila porabljena, saj na javnih dražbah ni bilo 

ponujenih primernih zgradb in/ali zemljišč, ki bi jih občina potrebovala za izvajanje 

svojih nalog.

2 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb 4.628.702 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 592.000 € 455.520 € 76,9% 31.539 € 82,3%

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2020 se je sredstva namenilo nakupu zemljišč za 

izgradnjo povezovalne poti ob bodoči pozidavi Soških vil (med Potjo na Breg in Veliko 

potjo), nakupu zemljišč ob OŠ Branik za igrišče, za geodetske in notarske storitve ter 

cenitve vezane na nakup zemljišč, za odškodnine za služnosti, nakup zemljišča za 

kolesarsko povezavo do brvi čez Sočo, nakup zemljišč za kategorizirane in 

nekategorizirane občinske ceste ipd.

Predvidevamo, da bo letni plan ravnanja s stvarnim premoženjem občine do zaključka 

leta realiziran.

PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2020 - 100.000 EUR in več

Stran 2 od 7



REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

Številka projekta NRP PP Naziv projekta

Ocenjena vrednost 

skupaj

Obdobje 

izvajanja

Veljavni plan

 2020

Realizacija 

na dan 

31.8.2020

% realizacije na 

dan 31.8.2020 

na veljavni 

proračun v letu 

2020

Prevzete 

obveznosti in 

predobremenitve 

na dan 31.8.2020

% realizacije in 

prevzetih 

obveznosti, 

predobremenitve Faza izvedbe in stanje projekta

3 OB084-20-0003 10152 Investicija v ZD Nova Gorica - III. faza 8.822.162 €

26.05.2020 - 

31.12.2023 515.758 € 0 € 0,0% 873 € 0,2%

Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v 

preteklih letih, vendar zaradi postopkov povezanih z urejanjem zemljišč in zagotovitve 

formalnih prostorskih vsebin, do realizacije še ni prišlo.

Mestna občina je prostorske akte uredila. Postopki pridobitve manjkajočih zemljišč, 

potrebnih za izgradnjo zdravstvenega doma, intenzivno tečejo. Izdelava dokumentacije 

za pridobitev gradbenega dovoljenja je s strani Zdravstvenega doma NG končana. V 

letu 2020 se predvideva še izdelava PZI dokumentacije ter izvedba postopka javnega 

naročila za izbor izvajalca GOI del. Pričetek gradnje je predviden v letu 2021. Dejanski 

potek predvidenega pa je v celoti odvisen od pridobitve manjkajočega zemljišča 

potrebnega za gradnjo.

4 OB084-20-0001 07343 Zemljišče Panovec 508.908 €

22.05.2020 - 

31.12.2020 508.908 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Aktivnosti so v teku. Predvideva se, da bo MO Nova Gorica do zaključka leta izvedla 

nakup zemljišča.

5 OB084-20-0002 07344 Zemljišče CČN 447.803 €

22.05.2020 - 

31.12.2020 447.803 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Aktivnosti so v teku. Predvideva se, da bo MO Nova Gorica do zaključka leta izvedla 

nakup zemljišča.

6 OB084-16-0027 07264

Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču 

Stara Gora 761.058 €

01.01.2017 - 

31.12.2021 447.462 € 207.093 € 46,3% 152.795 € 80,4% Dela za zapiranje odlagalnega polja v Stari gori so v zaključni fazi.

7 OB084-19-0010 07325

Povezovalna kolesarska pot v solkanskem 

športnem parku 589.144 €

29.03.2019 - 

31.08.2021 395.580 € 0 € 0,0% 332.984 € 84,2%

Projekt je v zaključevanju pripravljalne faze ter prehaja v fazo izvajanja. Za izvedbo 

povezovalne poti je bilo izvedeno JN in bil je izbran izvajalec za izvedbo del. V času 

priprave tega poročila je gradbena pogodba v podpisovanju. Uvedba v delo je 

predvidena v prvem tednu septembra.

Projekt je bil v letu 2019 uspešno prijavljen na Javni poziv Eko Sklada za pridobitev 

nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture, v letu 

2020 pa za koriščenje sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na 

podlagi 23. člena ZFO-1. 

8 OB084-16-0002 07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 405.585 €

21.03.2016 - 

31.12.2021 385.733 € 333.195 € 86,4% 11.226 € 89,3%

Glavnina sredstev čezmejnega projekta je namenjena izgradnji oziroma nadvišanju 

protipoplavnega nasipa v Prvačini v dolžini 293,0 m ter za navezavo nasipa na obstoječi 

dolvodni nasip v dolžini 70,0 m.

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

14.08.2020 pridobila uporabno dovoljenje. V okviru projekta je potrebno izvesti še 

predajo objekta RS - MOP/Direkcija RS za vode.

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

9 OB084-16-0011 07278

Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - 

v zapiranju 1.410.519 €

01.01.2017 - 

31.12.2020 380.000 € 308.272 € 81,1% 67.988 € 99,0%

Dela v okviru projekta potekajo konstantno in so bila porabljena za pokrivanje stroškov 

tekočega vzdrževanja odlagališča Stara Gora v zapiranju. Izvaja se redno vzdrževanje 

neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju.

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

30.11.2016 - 

31.12.2020 366.700 € 112.247 € 30,6% 241.423 € 96,4%

Dela potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom. Fizični zaključek del je 

predviden v septembru 2020, finančni zaključek projekta pa do konca leta 2020.

Projekt je bil uspešno prijavljen na koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih 

investicij na osnovi 23. člena v letu 2020.

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

04.06.2019 - 

31.12.2020 365.000 € 356.273 € 97,6% 1.500 € 98,0%

Projekt je zaključen in je bil uspešno prijavljen na koriščenje deleža sredstev za 

sofinanciranje občinskih investicij na osnovi 23. člena v letu 2020.

12 OB084-13-0139 06035 Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-Mestna hiša 379.744 €

01.01.2014 - 

31.12.2020 360.000 € 326.549 € 90,7% 7.159 € 92,7%

Menjava kritine oziroma obnova strehe občinske stavbe je bila izvedena. Dela so 

potekala skladno s finančnim in časovnim načrtom. Do zaključka leta bodo izvedena še 

preostala dela, vezana na streho občinske stavbe ter izveden bo sistem reševanja 

kapilarne vlage v objektu. 
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13 OB084-13-0093 07197 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 1.720.372 €

01.01.2010 - 

31.12.2020 347.000 € 255.165 € 73,5% 84.702 € 97,9%

Do priprave tega poročila so bila sredstva porabljena za pokritje obveznosti mestne 

občine do javnega podjetja VIK iz leta 2019 (iz naslova uporabe sredstev v upravljanju 

na dan 31.12.2019). V teku so aktivnosti za naročilo izvedbe predvidenih obnov v letu 

2020.

14 OB084-19-0002 07320

Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, 

fasad in obzidja 332.242 €

18.01.2019 - 

31.10.2020 307.482 € 307.422 € 100,0% 0 € 100,0%

Projekt je zaključen.

V teku je priprava zahtevka za sofinanciranje del na podlagi pogodbe o sofinanciranju z 

Ministrstvom za kulturo.

15 OB084-19-0020 10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca 294.527 €

04.11.2019 - 

31.12.2020 278.441 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo del. V teku je priprava JN za izbor 

izvajalca del.

Predvideno je sofinanciranje projekta s strani Fundacije za šport RS.

16 OB084-16-0020 07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 271.605 €

25.10.2016 - 

31.12.2021 269.080 € 149.247 € 55,5% 94.641 € 90,6%

V teku je obnova stavbe nekdanje osnovne šole v Lokovcu, kjer bo vzpostavljen center 

tehniške dediščine. Dela potekajo v skladu s časovnim načrtom. Vzporedno tečejo 

projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LAS v objemu Sonca. 

17 OB084-15-0004 07268 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo 507.888 €

01.01.2015 - 

31.12.2021 223.456 € 195.981 € 87,7% 27.474 € 100,0%

Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom posameznih aktivnosti v okviru 

projekta. V okviru projekta je bila izvedena investicija v izgradnjo in ureditev cestnega 

priključka na državno cesto na Prevali ter investicija v prometno in arhitekturno ureditev 

"Trga Evrope". V teku je investicija v izgradnjo Brvi čez Sočo v solkanskem športnem 

parku, katere zaključek je predviden v začetku leta 2021. V pripravi je tudi izdelava 

projektne dokumentacije za Tematsko pot ob Soči.

18 OB084-13-0005 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 923.374 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 225.000 € 94.408 € 42,0% 115.216 € 93,2%

Aktivnosti v okviru projekta so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da skrbi za 

investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. Dela potekajo skladno s 

predvidenim časovnim načrtom.

19 OB084-13-0126 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 3.507.862 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 194.500 € 52.496 € 27,0% 132.185 € 95,0%

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Sredstva so bila in bodo porabljena za predvidena 

investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih do zaključka leta.

20 OB084-18-0037 08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 269.696 €

05.04.2018 - 

31.12.2023 192.284 € 2.750 € 1,4% 184.365 € 97,3%

Projekt je v fazi izvedbe. 3. julija 2020 je bila podpisana pogodba izvajalcem 

vzpostavitve sistema izposoje koles. V zadnji tretjini leta bodo stekla GOI-dela na 

predvidenih lokacijah, dobavljena bodo kolesa ter vzpostalvjen bo sistem izposoje koles.

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje iz EU sredstev s strani MzI.

21 OB084-18-0031 09083 Walk of Peace - interreg SLO-ITA 490.520 €

01.10.2018 - 

31.12.2021 180.000 € 20.945 € 11,6% 3.599 € 13,6%

V prvi polovici leta je bila zaključena prenova 122 m2 objekta na Sabotinu. V teku je 

priprava gradiva/dokumentacije za izvedbo JN za nabavo opreme prostora 

namenjenega centru za obiskovalce. V sklopu projekta konstantno potekajo aktivnosti 

sodelujočih občin v čezmejnem projektu.

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

22 OB084-13-0002 07240 Priprava projektov 1.303.010 €

01.01.2013 - 

31.12.2024 178.959 € 83.776 € 46,8% 94.029 € 99,4%

Do priprave tega poročila 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.
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23 OB084-14-0008 09071

Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje 

dejavnosti in razvoj 902.841 €

01.01.2015 - 

31.12.2021 173.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju 

izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Ob pripravi tega poročila je v teku 

priprava javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen 11.09.2020.

Sredstva bodo do zaključka leta dodeljena prijavljenim podjetjem.

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

01.01.2010 - 

31.12.2024 165.000 € 94.088 € 57,0% 70.911 € 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.

25 OB084-20-0030 07220

Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 

2020-2021 357.600 €

01.06.2020 - 

31.12.2021 157.600 € 0 € 0,0% 40.620 € 25,8%

V okviru projekta je bila izvedena preplastitve LC284321 Dornberk-Gradišče-Renče med 

km 1+250 in km 1+550, za katero bo finančna realizacija v septembru 2020. Pripravljena 

je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnih naročil za ostale predvidene odseke 

lokalnih cest, ki bodo predvidoma objavljena v septembru 2020. Sama izvedba (GOI 

dela) ostalih odsekov LC je predvidena do zaključka leta 2020.

26 OB084-13-0017 07199 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo 2.056.195 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 150.000 € 0 € 0,0% 149.330 € 99,6%

Izdelana je projektna dokumentacija za obnovo vseh predvidenih toplotnih postaj. 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.

27 OB084-20-0016 07286 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022 450.000 €

28.05.2020 - 

31.12.2022 150.000 € 50.829 € 33,9% 97.171 € 98,7%

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine in potekajo skladno s časovnim 

načrtom. V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (CČN).

28 OB084-19-0015 10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 153.697 €

01.04.2019 - 

31.12.2020 141.400 € 60.871 € 43,0% 59.720 € 85,3%

Dela za rekonstrukcijo OŠ Čepovan - 1. faza (obnova kotlovnice, prizidava zalogovnika in 

dozidava požarnega stopnišča) potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma 

fizično zaključena do konca septembra 2020. Finančni zaključek projekta pa je predviden 

do konca leta 2020.

29 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% 26.981 € 23,3%

Zaradi poznega razpisa v letu 2019 sta bili dve pogodbi z upravičenci zaključeni z 

izplačilom v letu 2020. Objava javnega razpisa v letu 2020 je bila v prvi polovici leta 

zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi 

epidemije Covid-19. Javni razpis za dodelitev sredstev je bil objavljen. Do konca leta 

2020 bodo sredstva dodeljena prijaviteljem.

30 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN 757.454 €

01.08.2018 - 

31.12.2022 129.426 € 0 € 0,0% 83.915 € 64,8%

Aktivnosti potekajo v skladu s časovnim načrtom projekta. 

Izvedeno je bilo JN za izvedbo del "Vstopna točka Lijak" in z izbranim izvajalcem del je 

bila podpisana gradbena pogodba. Dela na "Vstopni točki Lijak" (izvedba parkirišča in 

zazelenitve) so v teku. Podpisana je bila tudi pogodba za izdelavo izvedbenega scenarija 

vsebine Infoteke na gradu Rihemberk.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
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31 OB084-13-0018 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 1.048.394 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 120.000 € 40.441 € 33,7% 7.174 € 39,7%

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine.

Do priprave tega poročila so bila v okviru projekta izvedena dela na JP 784263 Čuklje pri 

Dornberku ter sanacija deformiranega dela meteorne kanalizacije na Gradišču. Sledila je 

obsežna interventna sanacija nevarnih brežin nad odsekom lokalne ceste Dornberk -

Gradišče-Renče med Km 1,300 in Km 1,500. 

32 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek 800.348 €

01.01.2017 - 

31.12.2023 120.000 € 140 € 0,1% 118.500 € 98,9%

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela 

se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi 

upravljavec MO Nova Gorica.

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Do zaključka leta je predvidena nadgradnja 

elektro instalacije z avtomatiko in zamenjava dveh črpalk. 

33 OB084-19-0004 09085 Evropski park miru 142.937 €

01.01.2019 - 

30.06.2020 117.000 € 113.642 € 97,1% 3.258 € 99,9%

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

Evropskega parka miru, je zaključen. Objekt je bil, v skladu s podpisanim sporazumom, 

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

zgodovine in družb centralne in vzhodne Evrope.

34 OB084-19-0014 10216

Celovita preureditev pomožnega nogometnega 

igrišča ob Kornu - I. faza 116.990 €

12.11.2018 - 

31.12.2020 114.860 € 104.502 € 91,0% 272 € 91,2%

Dela v okviru projekta so zaključena. Do zaključka leta je predvidena še oddaja zahtevka 

za sofinanciranje na Fundacijo za šport RS.

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

01.01.2010 - 

31.12.2023 110.000 € 73.333 € 66,7% 36.667 € 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.

36 OB084-13-0019 07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 920.884 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 110.000 € 6.841 € 6,2% 4.305 € 10,1%

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Do priprave tega poročila, 

se je v okviru projekta zaključilo urejanje kolesarske poti in pločnika ob Industrijski ulici 

med državno cesto in Vodovodno potjo. 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. 

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

01.01.2010 - 

31.12.2024 110.000 € 52.123 € 47,4% 55.265 € 97,6%

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Sredstva so bila in bodo porabljena za predvidena 

investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih do zaključka leta.

38 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava 384.265 €

03.08.2017 - 

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

V pripravi je projektna dokumentacija DGD in PZI za "Brv čez Vipavo v Peklu" na 

območju Pekel/Saksid. Do zaključka leta 2020 je predvidena priprava projektne 

dokumentacije DGD za brv, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava PZI 

dokumentacije. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. Izvedba JN za izvedbo 

brvi, podpis gradbene pogodbe in uvedba v delo je predvidena v letu 2020, v kolikor se 

bo pridobilo zemljišča in posledično gradbeno dovoljenje. Zaključek investicije je 

predviden v letu 2021.

Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU, saj mestna občina sodeluje kot 

partner v projektu. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo.
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39 OB084-13-0151 07245 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 276.788 €

01.01.2013 - 

31.12.2024 100.000 € 13.391 € 13,4% 59.884 € 73,3%

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, izločitev 

prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorske ipd.). 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. 

40 OB084-13-0184 09070 Subvencioniranje komunalnega prispevka 299.828 €

01.01.2014 - 

31.12.2021 100.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka v letošnjem letu ne bodo porabljena, 

ker se javni razpis zaradi epidemije Covid-19 ne bo objavil.
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