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OB084-13-0002 Priprava projektov  

Namen in cilj 

Namen operacije "Priprava projektov" je konkretizacija projektnih idej v smeri priprave 

projektnih predlogov, priprave projektnih nalog, projektno-tehnične dokumentacije, predvsem 

idejnih zasnov (IZP) ter investicijske dokumentacije kot podlage za umestitev projektov in 

operacije v Načrt razvojnih programov občine z namenom pravočasne priprave projektov in 

operacij za izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov. 

V okviru operacije je predvidena priprava dokumentacije za projekte in investicije, za katere 

Mestna občina načrtuje pridobitev sofinanciranja iz drugih (EU in državnih virov), predvsem 

dokumentacije vezane na možnost koriščenja sredstev iz Operativnega programa izvajanja 

evropske kohezijske politike 2014-2020, ki opredeljuje kohezijska sredstva aktualne finančne 

perspektive, ter za pripravo projektov/operacij in zahtevnejših prijav za pridobitev virov 

financiranja s strani EU programov. Cilj je razpolagati z ustrezno projektno, investicijsko in 

drugo dokumentacijo za prijavo na različnih razpisih za sofinanciranje in za umestitev novih 

projektnih predlogov v NRP MO Nova Gorica. 

V okviru projekta "Priprava projektov" se na svojem stroškovnem mestu vodijo tudi manjši 

projekti, in sicer: 

- EU Pilot Cities Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2018 podpisala 

pogodbo o sodelovanju z Združenjem lokalnih oblasti in mest (UCLG, Barcelona). V 

okviru projekta ima MONG strokovno podporo svetovalcev na področju kulture in 

trajnostnega razvoja pri pripravi analize stanja na področju kulture in trajnostnega razvoja 

ter izdelavi delovnega načrta z ukrepi, ki izhaja iz omenjene analize, ter se veže tudi na 

LPK ter kandidaturo EPK. V letu 2020 so sredstva namenjena plačilu prvega računa, ki 

se navezuje na izvedene storitve (aktivnost 1 in 2 – izvedba pripravljalnih aktivnosti, 

delavnic, analize stanja, podpore pri izdelavi delovnega načrta) iz pogodbe o sodelovanju 

v vrednosti 12.366 EUR. Aktivnost 3 in 4 (izvedba delovnega programa in monitoring) se 

bosta izvedli v okrnjeni obliki. 

- EU-projekt »European future is our future« (program Evropa za državljane). Sredstva 

MONG v okviru tega projekta bodo namenjena izvedbi večdnevnega dogodka v Novi 

Gorici z naslovom »I'm European«. Dogodek, ki bo predvidoma zajemal dve konferenci 

ter partnersko srečanje, bo prvenstveno namenjen mladim. Približno četrtino sredstev 

(3.000 EUR) bo MONG prejela pred samo izvedbo, preostanek pa po izvedeni aktivnosti. 

Dogodek bi moral biti izveden v letu 2020, vendar se projekt zaradi epidemije podaljša v 

celoti za 10 mesecev, torej do 28.02.2022. 

- projekt ZRC SAZU-ja - Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem 

okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti ter sodelovanje v projektu Muzej 

mobilnosti (nosilec PRC). 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 10 kos projektne, investicije in ostale dokumentacije letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru operacije so v teku. 

V letu 2020 je poleg izvajanja projektov EU Pilot Cities Nova Gorica, European future is our 

future in Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest predvidena priprava naslednjih pred 

projektnih predlogov: 

- izdelava PZI dokumentacije za Povezovalno pot med Kapelo in Gorico 

- uskladitev PGD v DGD dokumentacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava 

PZI dokumentacije za Peš prehod čez solkansko obvoznico (izvedbo investicije 

sofinancira DRSI) 

- priprava in izvedba postopka JZP partnerstva za ureditev infrastrukture na obmoeju 

Lijaka (opredelitev postopka, priprava dokumentacije,  izvedba postopka do sklenitve 

pogodbe) 

- priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev sklenjene peš povezave Vetrišce - 

Center Nove Gorice (navezava peš prehoda) - IZP in PZI dokumentacija 

- priprava projektne dokumentacije za prenovo Kulturnega doma Nova Gorica - 

predvidena prijava na napovedan razpis Ministrstva za kulturo za investicije v prenovo in 

novogradnjo kulturnih centrov/domov 

- priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Sveta Gora – Grgar 

- priprava PZI projektne dokumentacije za prenovo objekta OŠ Milojke Štrukelj 

OB084-13-0003 Nakup računalnikov  

Namen in cilj 

Mestna občina za svoje zaposlene zagotavlja 100 delovnih postaj. Posamezno delovno postajo se 

obnavlja na 5 do 6 let, odvisno od potreb posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je 

namenjena obnovi strežnikov in komunikacijske opreme. Zamenjujemo in nadgrajujemo jih na 4 

leta oziroma po potrebi. Zamenjavo posameznih strežnikov in ostalih centralnih naprav 

načrtujemo tako, da ni prevelikih skokov v potrebnih proračunskih sredstvih v posameznem letu. 

Cilj ukrepov je stabilno delovanje računalniške strojne opreme in povezav s karakteristikami in 

kapacitetami, ki ustrezajo in zadostujejo zahtevam sodobnih programskih rešitev. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 15 novih delovnih postaj letno 
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Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja računalniške opreme 

stalna naloga občine. 

OB084-13-0004 Nakup programske opreme 

Namen in cilj 

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela občinske 

uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in komuniciranja tako 

znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi sodelavci in partnerji. 

Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih 

rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske 

uprave v naslednjih smereh: 

1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih aplikativnih rešitev kar zmanjšuje 

podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost in natančnost 

2. posodabljanje poslovanja s postopnim prehodom v izključno elektronsko obliko 

poslovanja. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 15 novih licenc za programsko opremo MS Office letno 

- posodobljen program za evidentiranje/arhiviranje dokumentarnega gradiva 

- posodobljen program za evidenco prisotnosti 

- 3 mesečni zakup sistema za videokonferenčne povezave Miteam 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme 

stalna naloga občine. 

OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti  občine  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti 

mestne občine. Mestna občina ima večje število objektov v svoji lasti in vsako leto se pojavijo 

potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se izkazujejo sproti, 

tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja. 
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V primeru večjih investicijsko vzdrževalnih del/posegov na posameznem objektu, se le-tega 

vključi v Načrt razvojnih programov kot samostojen projekt, kjer se prikaže njegovo vrednost, 

časovni načrt izvedbe, vire financiranja, razloge za investicijo, namen in cilje ter kazalnike 

rezultata. Ravno tako je kasneje zagotovljeno finančno spremljanje porabe javnih sredstev v času 

njegove izvedbe. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje s premoženjem v lasti občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti občine 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine, da skrbi za investicijsko 

in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. 

OB084-13-0007 Nakup pohištva in druge opreme  

Namen in cilj 

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvidena nabava potrebnega pisarniškega 

pohištva za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih 

delovnih pogojev zaposlenih. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeni delovni pogoji zaposlenih 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine, da glede na izkazano 

potrebo nabavi ustrezno pisarniško pohištvo. 

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme 

CZ 

Namen in cilj 

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in 

prostorov Civilne zaščite na območju celotne mestne občine, kakor tudi nakup zaščitne in 

reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilje vseh aktivnosti v 
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okviru projekta je zagotoviti primerno stanje objektov in opreme Civilne zaščite v primerih 

elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite 

- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo 

- 1 terensko vozilo za potrebe CZ MO Nova Gorica – HRI 

 

Stanje projekta 

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

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in 

opreme 

Namen in cilj 

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij na 

območju mestne občine se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga in 

kredita dveh gasilskih vozil, nabavljenih za dve prostovoljni gasilski društvi (PDG Nova Gorica 

in PGD Dornberk). Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- odplačan lizing in kredit dveh gasilskih vozil 

 

Stanje projekta 

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij) poteka konstantno. 

OB084-13-0011 Sredstva iz  požarnega sklada  

Namen in cilj 

Mestna občina s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo prejema namenska sredstva 

iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno 

dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Nova 

Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. 
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Cilj porabe namenskih sredstev je primerna oskrba javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrezno opremo ipd., da lahko le-ti 

zagotavljajo ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- ustrezna količina nabavljene opreme za nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko 

in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev 

 

Stanje projekta 

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

reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva s strani države 

so bila deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Tudi v 

nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva s strani države preko transferjev prenakazana 

javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. 

OB084-13-0012 Spodbude za urejanje zemljišč,  

pospeševanje  in razvoj kmetij  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj operacije je dodelitev državne pomoči za investicije v opremo in objekte, 

za promocijo in tehnično podporo kmetijski dejavnosti in to za osnovno kmetijsko pridelavo in 

predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Sredstva se porabijo na vsakoletnih javnih razpisih 

upravičencem, ki ustrezajo razpisnim pogojem in prijavljajo investicije v skladu z razpisnimi 

pogoji. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 izveden javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

Objava javnega razpisa je bila 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. 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 7 

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih 

komasacij  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je izvedba aglomeracij in komasacij na nedokončanih 

komasacijskih kompleksih Logi, Mandrija, Komuni in Kamnovec. V okviru projekta se bo 

izvedlo tudi sam izračun BDV za že izvedene komasacije v skladu s pogoji javnega razpisa za 

sofinanciranje izvedbe komasacij in za uvedbo postopka. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4 izvedene komasacije 

 

Stanje projekta 

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja soglasij za uvedbo postopka komasacij. V letu 2020 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. V kolikor 

bomo po uvedbi postopka uspešni na javnem razpisu, bodo sredstva porabljena za izvedbo 

komasacij. Natančnejši stroški izvedbe komasacij bodo znani po prejetih ponudbah na javnem 

razpisu. 

OB084-13-0017 Investicijsko vzdrževanje  infrastrukture -  

oskrba s  toplotno energijo  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je obnoviti dotrajane toplotne postaje na območju 

Cankarjevega naselja z istočasno namestitvijo toplotnih črpalk za zagotavljanje tople sanitarne 

vode. Namen je zamenjava dotrajanih toplotnih postaj za objekte na naslovih Cankarjeva ulica 

78, 80, 84 in Ulica Gradnikove brigade 49 ter 51. Obstoječe toplotne postaje so dotrajane in 

potrebne obnove. Istočasno se bo v toplotne postaje vgradilo toplotne črpalke za potrebe priprave 

tople sanitarne vode. Namen vgradnje toplotnih črpalk je lokalizacija priprave tople sanitarne 

vode s čimer se bo občutno zmanjšalo toplotne izgube na omrežju. Namreč, priprava tople 

sanitarne vode za 15 stanovanjskih objektov v Cankarjevem naselju, v času izven kurilne sezone, 

povzroča velike toplotne izgube in posledično tudi stroške javnemu podjetju. Namen projekta je 
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s postopno obnovo toplotnih postaj in vgradnjo toplotnih črpalk manjšanje toplotnih izgub na 

omrežju. 

Dolgoročni cilj je obnoviti toplotne postaje ter s tem zagotoviti oskrbo s toplotno energijo na 

mestnem območju Nove Gorice in prispevati k zmanjševanju onesnaževanja naravnega okolja. 

Kratkoročen cilj projekta/operacije je v letu 2020 in 2021 obnoviti 5 toplotnih postaj v 

Cankarjevem naselju, in sicer za objekte – Cankarjeva ulica 78, 80, 84 in Ulica Gradnikove 

brigade 49 ter 51. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letih 2020-2021: 

- 5 obnovljenih toplotnih postaj 

 

Stanje projekta 

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

letu je predvidena obnova toplotne postaje stanovanjskega bloka na naslovu Cankarjeva ulica 78 

in toplotne postaje stanovanjskega bloka na naslovu Cankarjeva ulica 84. 

OB084-13-0018 Nujne in nepredvidene sanacije  

Namen in cilj 

Namen projekta t.j. izvedba nujnih in nepredvidenih sanacij je zagotovitev stabilnost cestnega 

telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin, odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo 

prometno varnost, ter izvedba večjih interventnih sanacije vozišč po neurjih, s ciljem zagotoviti 

osnovno prometno varnost na občinskih cestah. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020: 

- 200 m saniranih nevarnih brežin nad lokalne ceste LC Draga-Gradišče 

- izdelane betonske robne vezi na JP 784263 Čuklje pri Dornberku 

- sanirani deformirani del meteorne kanalizacije na Gradišču 

- 3 izvedene začasne interventne sanacije na cestni infrastrukturi 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Strokovne službe občine stalno 

spremljajo nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni 

infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev osnovne 

prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu z prioritetami in 

razpoložljivimi sredstvi.  
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V letu 2020 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. 

OB084-13-0019 Večja vzdrževalna dela na mestnih ul icah  

Namen in cilj 

Namen projekta t.j. izvedba večjih vzdrževalnih del na mestnih ulicah je zagotovitev stabilnosti 

cestnega telesa in ostalih prometnih površin, odstranitev nevarnosti, ki ogrožajo prometno 

varnost vseh udeležencev v prometu ter postopna obnova dotrajanih pohodnih in povoznih 

površin, vključno z urejanjem njihove odvodnje, s ciljem zagotoviti ustrezno prometno varnost 

vseh udeležencev v prometu tako pešcev, kolesarjev kot tudi motornega prometa. Pri tem se na 

lokacijah sanacij in ureditev vedno ureja tudi odstranitve arhitektonskih ovir. V okviru projekta 

so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in 

Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejene kolesarske steze in poti 

- urejeni pločnik oziroma površine za pešce 

- urejene in dograjene parkirne površine 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. V pripravi je dokumentacija za 

javno naročilo za izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki 

presegajo obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na mestnih 

ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje. Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana 

infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih rešitvah in celovitih 

rešitvah. Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne 

prometne površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite rešitve. 

V letu 2020 je bila že 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. 
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OB084-13-0022 Avtobusna postajal išča  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotavljanje varnosti in višjega nivoja storitev uporabnikom javnega 

potniškega prometa. Cilj je urediti avtobusna postajališča namenjena potniškemu prometu na 

območju Mestne občine Nova Gorica. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine 

iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 urejeno oziroma obnovljeno avtobusno postajališča na leto 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. 

OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del  na 

gozdnih cestah 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je vzdrževanje gozdnih prometnic, ki se poškodujejo zaradi vremenskih 

razmer ali zaradi odvoza lesa iz gozdov. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- vzdrževane gozdne prometnice 

- uresničen Letni program vzdrževanja gozdnih prometnic Zavoda za gozdove RS 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Sredstva se porabijo po Letnih programih vzdrževanja gozdnih prometnic 

Zavoda za gozdove RS, njihova višina pa je določena z deležem pristojbin za vzdrževanje 

gozdnih cest. 

OB084-13-0055 Manjši  posegi  v  cestno infrastrukturo KS  

Namen in cilj 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot 

nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno 
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infrastrukturo kot npr. sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, 

sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd. na območju 

občine. Cilj projekta t.j. izvedba manjših posegov v cestno infrastrukturo na celotnem območju 

občine je hitro in učinkovito odpraviti poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi preprečili 

intenzivno propadanje cest. S tem se želi uporabnikom cestne infrastrukture zagotoviti primeren 

standard vzdrževanja občinskih cest na celotnem območju občine. V okviru projekta so 

vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega 

načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 19 manjših posegov v cestno infrastrukturo letno 

 

Stanje projekta 

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

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme -

Medobčinska uprava 

Namen in cilj 

Namen projekta je zamenjava zastarele računalniške strojne in programske opreme ter nakup 

tabličnih računalnikov za terensko delo redarjev. Cilj je stabilno delovanje računalniške strojne 

in programske opreme v povezavi s karakteristikami in kapacitetami, ki ustrezajo in zadostujejo 

zahtevam sodobnih programskih rešitev. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 4 novih delovnih postaj 

- 4 tabličnih računalnikov 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. 
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OB084-13-0062 Investicijsko vzdrževalna dela -  ravnanje 

z odpadki 

Namen in cilj 

Cilj izvedenih aktivnosti v okviru projekta je izvajati različna investicijsko vzdrževalna dela, z 

namenom nemotenega delovanja zbirnega centra za ravnanje z odpadki, reciklažne ploščadi in 

ostalih delov odlagališča v Stari Gori. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del 

 

Stanje projekta 

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. 

OB084-13-0063 Izdelava projektne dokumentacije  -  

ravnanje z odpadno vodo  

Namen in cilj 

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo 

kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, 

geodetski posnetki, elaborati presoj vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju MO Nova 

Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na kanalizacijskem omrežju. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3 kos projektne in ostale dokumentacije letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji fekalne kanalizacije 

in pripadajočih čistilnih naprav skladno s sprejetim občinskim Operativnim programom 

odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode v MO Nova Gorica. 
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OB084-13-0067 Kanalizacija Branik  

Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Branika z navezavo 

na zgrajeno ČN Branik. Cilj je zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod na 

območju Branika, skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- zgrajeno kanalizacijsko omrežje na območju Branik Vas, Britof in Vidmaršče 

- zemljiškoknjižno urejena zemljišča 

 

Stanje projekta 

Do leta 2020 je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje območja Branik Vas, Britof in Vidmaršče. 

Nadaljnji posegi na kanalizacijskem omrežju območja naselja Branik so in bodo vključeni v 

Načrt razvojnih programov mestne občine kot samostojni projekti. 

OB084-13-0068 Kanalizacija v  Novi Gorici  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v mestu Nova 

Gorica. Cilj je obnoviti različne odseke na območju mesta Nova Gorica, obnoviti črpališča ipd. 

ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020: 

- obnovljen odsek kanalizacije na Rutarjevi ulici 

- obnovljeno črpališče na Streliški ulici 1 

- vgrajena zapornica na ZBDV Erjavčeva 

 

Stanje projekta 

Trenutno je v teku zaključevanje obnove kanalizacije na Rutarjevi ulici, v teku so aktivnosti za 

predelavo črpališča na Streliški 1 in vgradnjo zapornice pri ZBDV Erjavčeva. 
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OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Rožni Dolini. 

Cilj je obnoviti kanalizacijsko omrežje in s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih 

odpadnih vod obravnavanega območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 obnovljena in dograjena odseka kanalizacije 

 

Stanje projekta 

Del aktivnosti v okviru projekta je bil izveden pred letom 2020. Nadaljevanje aktivnosti v okviru 

projekta pa je predvideno leta 2021. 

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v naselju 

Prvačina s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je obnoviti obstoječe odseke kanalizacijskega 

omrežja ter izgradnja novih krajših odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina ter s 

tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4 obnovljeni in dograjeni krajši odseki kanalizacije 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so v teku. Zgrajena je sekundarna kanalizacija za stanovanjske objekte s 

hišno številko 11A do hišne številke 14 in sekundarna kanalizacija od hišne številke 56 do hišne 

številke 58. 
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OB084-13-0077 Investicijsko vzdrževalna dela -  ravnanje 

z odpadno vodo 

Namen in cilj 

Namen projekta je obnova in rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju 

celotne občine ter s tem zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 

Cilj je obnoviti črpališča in druge objekte na kanalizacijskem sistemu ter obnoviti in 

rekonstruirati obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 obnovljeni črpališči in drugi objekti na kanalizacijskem sistemu letno 

- 2 rekonstruirana oziroma obnovljena odseka kanalizacije letno 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Izvajajo se na podlagi 

podpisane letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije -  

oskrba z vodo 

Namen in cilj 

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo 

vodovodnega omrežja (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev 

služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem 

razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na vodovodnem omrežju. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5 kos projektne in ostale dokumentacije letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji in obnovi 

vodovodnih sistemov. Pri izbiri primernih projektov za pripravo dokumentacije in kasneje tudi 

izvedbo same investicije se upošteva Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno 

vodo v MO Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo javno podjetje Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d in je bil predložen mestnemu svetu ter oskrbovalna območja, ki so 

priloga veljavnega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo. 
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OB084-13-0086 Vodovod Branik  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Branik z okolici, 

predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je zagotoviti 

učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju naselja 

Branik. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 160 m urejenega odseka vodovoda 

- 1 urejena dezinfekcijska postaja na Preserjah 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. V letu 2019 je bil obnovljen odsek vodovoda v Braniku pri železniški 

postaji dolžine 160 m. V letošnjem letu je predvidena ureditev dezinfekcijske postaje na 

Preserjah. 

OB084-13-0090 Vodovod v Novi  Gorici  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem zaradi 

njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je zagotoviti učinkovito in 

kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju mesta Nova Gorica. 

 

Kazalnik v letu 2020 (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 obnovljena in zgrajena odseka vodovoda 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. V preteklih letih so bili obnovljeni odseki vodovoda na Gortanovi ulici, na 

Streliški ulici, pri Kidričevi 33 in pri Cankarjevi 54. V letošnjem letu je predvidena še obnova 

dveh odsekov vodovoda. 
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OB084-13-0093 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture -  

oskrba z vodo 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo 

na območju celotne občine. Cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter 

rekonstrukcije vodovodnega omrežja na celotnem območju občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta): 

- 220 m obnovljenega vodovoda 

- 2 obnovljeni črpališči z zamenjavo črpalk in druge dotrajane opreme 

- 3 kos vzdrževanih del na vodohranih 

- 1 kos urejene dezinfekcije 

 

Stanje projekta 

Potekajo aktivnosti za naročilo izvedbe predvidenih obnov v letu 2020. 

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je dograditev oziroma opremljanje obstoječih vodovodnih sistemov na 

Trnovsko Banjški planoti. Z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na 

manjših vodovodnih zajetjih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. 

Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska vlaganja, se bo izvajala, v kolikor bo 

zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. Cilj je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo 

za čim večje število prebivalcev planote. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 izveden odsek vodovoda na leto 

- 1 manjša obnova/nadgradnja na objektih vodovoda (črpališča, vodohrani,...) na leto 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2020 je predvidena obnova in nadgradnja črpališča 

v Lokovcu. 
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OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke infrastrukture v 

Stari  Gori  

Namen in cilj 

Osnovni kompleks pokopališča v Stari Gori je bil osnovan v 70ih letih prejšnjega stoletja in se 

postopno ureja glede na razpoložljiva sredstva. Namen projekta je zagotovitev primernega 

standarda za izvajanje pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za 

klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter izvesti 

vse potrebne sanacije in zaključitvenih del na vseh pokopaliških objektih v Stari Gori. Vse to 

mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa. 

Cilj je razširiti klasično pokopališče nad obstoječo zadnjo poljino, urediti krožno pokopališko pot 

in parkirišče, širiti klasično pokopališče z zaključnim žarnim zidom, urediti avtobusno 

postajališče in obračališče ob lokalni cesti pri pokopališču ipd. Pri izvedbi prometne 

infrastrukture v okviru pokopališča bodo upoštevane tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega 

Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeno pokopališče v Stari Gori 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. 

V letu 2020 bo naročena dokumentacija za širitev klasičnega pokopališča nad obstoječo zadnjo 

poljino. Novelirana bo projektna dokumentacija za avtobusno postajališče in obračališče ob 

lokalni cesti pri pokopališču. Sledila bo priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke 

poti in idejna zasnova ureditve parkirišča. 

V letu 2021 bo naročena dokumentacija za nadaljnje urejanje nujne širitve pokopališča v Stari 

Gori kot nadgradnja izdelani dokumentaciji. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za širitev 

klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom (VIII. nivo poljin). Predvidoma bo v letu 

2021 večji del investicije zaključen. 

V nadaljevanju je po letu 2023 predvidna ureditev avtobusnega postajališča in obračališča ob 

lokalni cesti pri pokopališču ter ureditev krožne pokopališke poti in zgornjega parkirišča. 
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OB084-13-0098 Komunalni  objekti  KS-pokopališča  in 

poslovilni  objekti  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev primernega standarda za izvajanje pogrebnih svečanosti in 

zagotovitev ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh 

pokopališčih na območju MO Nova Gorica. Cilj je izvesti potrebna investicijsko vzdrževalna 

dela na pokopališčih in poslovnih objektih, rekonstruirati poslovilne objekte ter izvesti širitve 

pokopališč ter urediti žarna pokopališča na območju občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 manjši poseg v okviru investicijsko vzdrževalnih del letno 

- 1 rekonstrukcija poslovilnega objekta ali 1 širitev klasičnega pokopališča ali 1 ureditev 

žarnega pokopališča letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine. 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo poslovilnega objekta v Braniku. V letu 

2020 bo je predvidena izvedba naročila projektne dokumentacije za širitev pokopališča v 

Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah ter za ureditev žarnega pokopališča na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici.  

Predvidoma bo v letu 2021 pridobljeno potrebno upravno dovoljenje za širitev pokopališča z 

ureditvijo žarnih grobov v Prvačini in za ureditev žarnega zidu na razširjenem delu pokopališča v 

Ravnici. Izvedba manjšega objekta v Ravnici je predvidena v letu 2021. 

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb  

Namen in cilj 

Namen in cilj projekt je nakup zemljišč za potrebe mestne občine, ki so opredeljena v Letnem 

načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Aktivnosti v okviru projekta zajemajo nakup in 

urejanje zemljišč za potrebe pridobivanja zemljišč pod cestami, ki so v javni rabi, ureditev 

zemljiškoknjižnega stanja na območjih izvedenih investicij, izgradnje in delovanja javne 

infrastrukture na območju občine in pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih 

infrastrukturnih projektov, po planu odkupov. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- uresničen letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine 
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Stanje projekta 

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

OB084-13-0107 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme -  Kulturni dom 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je sofinancirati nabavo opreme in izvedbo investicijskega vzdrževanja na 

objektu Kulturnega doma Nova Gorica, saj je stavba kot tudi oprema dotrajana. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020: 

- nabavljen server, diski, 

- nabavljena oprema in program za skeniranje vstopnic, 

- kupljene zavese za celotno malo dvorano in oblazinjenje sten na stopnišču, 

- adaptirana stranišča za obiskovalce, 

- nabavljen izmenjevalec za hlajenje, posebej za veliko in posebej za malo dvorano, 

- nabavljen TV avla (24 ur), 

- izveden pregled cugov, 

- nabavljeni nosilci za projektorje, 

- zamenjane delovne luči (galerija), 

- nabavljen video projektor 5000 ansi lumen (galerija), 

- urejena shramba pod odrom, 

- drugo. 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru operacije so v izvajanju, saj so stalna naloga občine glede na potrebe 

Kulturnega doma po vzdrževanju stavbe in opreme. Sredstva se zmanjšajo, izvedena bodo nujna 

dela, nabava opreme se ne izvede. 

OB084-13-0109 Kulturni  center  

Namen in cilj 

Objekt Kulturnega doma Nova Gorica je dotrajan in je potreben bodisi prenove bodisi 

vzpostavitve novega centra na drugi lokaciji. V preteklih letih je že bila izdelana določena 

dokumentacija, ki jo bomo pregledali in proučili ter na podlagi zbranih dejstev pristopili k 
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realizaciji projekta. Vzpostavitev novega čezmejnega kulturnega centra je osrednji 

infrastrukturni projekt na področju kulture v MO Nova Gorica v naslednjih letih. 

Namen in cilj projekta predvideva proučitev možnosti vzpostavitve novega čezmejnega 

kulturnega centra kot osrednjega infrastrukturnega projekta na področju kulture v MO Nova 

Gorica s posebno pozornostjo do zagotovitve namenskih prostorov za galerijsko, koncertno in 

filmsko dejavnost. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- končna odločitev glede vzpostavitve čezmejnega kulturnega centra (ali se rekonstruira 

obstoječi objekt ali zgradi novi objekt) 

 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. Določene preverbe možnosti izvedbe projekta so bile v preteklih letih že 

izdelane. Slednje se bo proučilo in pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za realizacijo 

projekta. 

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih 

objektov 

Namen in cilj 

Namen projekta je z urejenimi športnimi objekti zagotavljati pogoje za izvajanje programov 

številnih športnih društev in organizacij, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam občanov. 

Cilj je izvajati ustrezno investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti občine in v 

upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Potrebe po najnujnejšem investicijskem 

vzdrževanju športnih objektov občini posreduje Javni zavod za šport Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020 so: 

- posodobljena razsvetljava na tehniških igriščih 

- prestavljena atletska kletka za mete 

- kupljena različna osnovna sredstva za potrebe Javnega zavoda za šport in za izvajanje 

športnih programov (blazine, stojala za odbojko, oprema za gimnastiko) 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. Na podlagi sporočenih potreb Javnega zavoda za šport Nova Gorica se bo v 

letu 2020 zagotavljalo sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki jih 

ima javni zavod v upravljanju. 
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OB084-13-0113 Izgradnja,  vzdrževanje otroških igrišč  

Namen in cilj 

Območje mestne občine je veliko in posledično so želje in potrebe po urejenih otroških in 

športnih površinah precejšnje. Letno so sredstva namenjena obnovi, vzdrževanju in postavitvi 

novih igrišč na območju celotne občine. Z razpoložljivimi sredstvi se letno obnovi ali postavi 

eno do dve otroški igrišči, preostanek sredstev pa je namenjen vzdrževanju vseh ostalih igrišč, ki 

jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica. 

Namen projekta je razpolaganje z urejenimi otroškimi in športnimi igrišči na območju celotne 

občine, kar omogoča igro in preživljanje prostega časa otrokom, mladim, družinam in vsem 

občanom na urejenih in varnih igralih in športnih površinah tako na območju mesta kot po 

ostalih krajevnih skupnostih. Cilj projekta je izvesti vzdrževalna dela na obstoječih otroških 

igriščih ter postaviti nova otroška igrišča tako na območju mesta, katerih upravljavec je javni 

zavod za šport, kot tudi v drugih naseljih občine. V okviru projekta pa je predvideno tudi 

plačevanje najemnih pogodb za postajališče padalcev na Lijaku ter za smučišče Lokve. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020 so: 

- plačana najemnina za območje Lijaka in na Lokvah 

- postavljeno otroško igrišče v Vitovljah 

- izvedena vzdrževalna dela na otroških igriščih v mestu s strani Javnega zavoda za šport 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v letu 2020 bodo določene v sodelovanju s posebno delovno skupino za to področje. 

OB084-13-0118 Optim izacija in aktiviranje površin 

športnega parka Nova Gorica –  Izgradnja pokritega 

bazena 

Namen in cilj 

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 je eden izmed 

prioritetnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje 

športnega parka v Novi Gorici. Ključno težavo športnega parka predstavlja, da se je širil in 

dopolnjeval dokaj nenačrtno, glede na trenutne potrebe po zagotoviti posameznih vrst športnih 

površin.  Posebej dotrajan,  nevzdrževan  ter neestetsko urejen je osrednji prehod ter tlakovana 

teniška igrišča, ki ne izpolnjujejo standardov kvalitetnih športnih površin. Območje športnega 

parka nima jasno izraženega javnega značaja, ki bi jo, glede na osrednje mestno območje moral 
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izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez 

območje. 

Namen projekta je revitalizacija območja športnega parka Nova Gorica za zadostitev potreb 

prebivalcev občine po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem 

zagotavljanje možnosti vodne vadbe tako otrokom kot tudi odraslim posameznim skupinam, ki 

jim je vodna vadba pomembna z vidika izboljšanja zdravja. Namen je tudi ureditev osrednjega 

prehoda športnega parka ter njegova umestitev kot zeleno urbano območje/prostor za druženje, 

kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno 

ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. 

Cilj je zgraditi novi paviljonski objekt z dvoranskim kopališčem ter revitalizirati zunanje 

površine športnega parka. S tem se bo pripomoglo k revitalizaciji oziroma aktivaciji trenutno 

neustrezno izkoriščenih površin športnega parka, izboljšanju urbanega okolja (ureditvi javnih 

površin), socialni oživitvi mesta, razvoju dodatnih športno-rekreacijskih dejavnosti, spodbujanju 

športno rekreacijske kulture in zdravega življenjskega sloga med prebivalci, povečanju kakovosti 

življenja v mestu in s tem k privlačnosti mesta kot bivalnega okolja, izboljšanju položaja 

ranljivih skupin in k ustvarjanju novih poslovnih priložnosti in delovnih mest. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- novozgrajeni paviljonski objekt z dvoranskim kopališčem (večji bazen 20,5 m x 25,0 m z 

dvižnim dnom in manjši bazen dimenzij 8,0 m x 4,4 m) površine 2.568 m2 

- 3.523 m2 revitaliziranih zunanjih površin športnega parka 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. 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. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - 

mehanizem CTN, PN 6.3 in v okviru Eko Sklada (finančne spodbude za skoraj nič-energijske 

stavbe). 

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme -  vrtci  

Namen in cilj 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje vzgojno varstvenega programa. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja 
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program predšolske vzgoje v 16 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je 

ustvarjanje otrokom prijaznega okolja, ki jim bo poleg nemotenega vzgojno varstvenega in 

izobraževalnega procesa zagotavljal tudi kvaliteten prostor za druženje in igro. 

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa ustrezne opreme je zagotoviti ustrezne 

prostorske kapacitete in opremo za izvajanje vzgojno varstvene (predšolske) dejavnosti z 

namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo 

kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena dejavnost v javnih vrtcih 

kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali pa se bodo 

tudi pogoji za delo strokovnega oseba. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020 so: 

- nove žaluzije za zgornjo etažo Vrtca Branik (7.729,00 EUR) 

- 1 ograjeno šolsko igrišče v Vrtcu Čepovan (7.753,10 EUR) 

- 3-je regali za knjige in didaktično opremo v Vrtcu Solkan (808,50 EUR) 

- 1 igralo/tobogan za igrišče v Vrtcu Solkan (3.500,00 EUR) 

- 1 tenda nad atrijem (bioklimatska lamelna pergola) v Vrtcu Šempas (39.779,33 EUR) 

- 1 oprema za registracijo delovnega časa v Vrtcu Nova Gorica (10.947,80 EUR) 

- 1 kombinirano igralo v Vrtcu Nova Gorica – enota Kekec (8.188,03 EUR) 

- 1 kombinirano igralo v Vrtcu Nova Gorica – enota Kurirček (6.551,21 EUR) 

- 1 plezalo in 1 tobogan v Vrtcu Nova Gorica – enota Čriček (6.081,03 EUR) 

- zamenjana guma na atrijih v Vrtcu Nova Gorica – enota Čriček (7.600,00 EUR) 

- urejena tla skladišča in hodnika centralne kuhinje v Vrtcu Nova Gorica (8.450,00 EUR) 

 

Stanje projekta 

Vrtci vsako leto posredujejo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in projektni pisarni, so si 

ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani 

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

izvedlo v poletnih mesecih. 

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme -  OŠ  

Namen in cilj 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za 

izvajanje pouka t.j. vzgojno izobraževalnega osnovnošolskega programa. Na območju Mestne 

občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v 

povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je ustvarjanje osnovnošolskim otrokov in vem 

zaposlenim prijazno in kakovostno okolje, ki jim bo zagotavljalo poleg nemoteno izvajanje 
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vzgojno izobraževalnega osnovnošolskega procesa tudi kvaliteten prostor za druženje ter 

različne obšolske in prostočasne dejavnosti. 

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa ustrezne opreme je zagotoviti ustrezne 

prostorske kapacitete in opremo za izvajanje osnovnošolske vzgojno izobraževalne dejavnosti z 

namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. S tem se bo zagotovilo 

kakovostnejšo osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje vseh otrok, saj bo vzgojno izobraževalna 

dejavnost v osnovnih šolah kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in 

normativi. Izboljšali pa se bodo tudi pogoji za delo strokovnega oseba. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) v letu 2020 so: 

- IKT oprema na vseh osnovnih šolah (delež sofinanciranja MO Nova Gorica 23.908,62 

EUR) 

- 14 zamenjanih oken na zahodnem prizidku OŠ Branik (18.760,66 EUR) 

- 1 programska oprema (registracija časa in kadrovska evidenca) za OŠ Čepovan (3.413,56 

EUR) 

- 1 lupilec krompirja in 1 palični mešalnik za kuhinjo OŠ Čepovan (2.398,03 EUR) 

- akustično urejena jedilnica OŠ Frana Erjavca (2.500,00 EUR) 

- 1 klimatska naprava v učilnici na OŠ Frana Erjavca (1.500,00 EUR) 

- 1 komplet scenske opreme (reflektorji, zavesa, mikrofon) za avlo OŠ Frana Erjavca 

(2.448,00 EUR) 

- 1 izvedena meritev akustike v učilnicah na OŠ Frana Erjavca (1.000,00 EUR) 

- 1 komplet orodja za zunanje čiščenje na OŠ Frana Erjavca (1.000,00 EUR) 

- novo pohištvo v prostorih uprave OŠ Frana Erjavca (4.000,00 EUR) 

- zamenjana notranja vrata na prehodih med hodniki na OŠ Frana Erjavca (2.400,00 EUR) 

- nove šolske klopi za ureditev učilnice na prostem v atriju OŠ Frana Erjavca (4.758,00 

EUR) 

- nove žaluzije na vzhodni strani stavbe OŠ Frana Erjavca (4.118,00 EUR) 

- 1 klimatska naprava v komunikacijskem centru OŠ Milojke Štrukelj (1.082,14 EUR) 

- novo pohištvo v likovni učilnici na OŠ Milojke Štrukelj (7.299,26 EUR) 

- porušeno drevo in obrezana drevesa ob OŠ Milojke Štrukelj (646,60 EUR) 

- 1 peskovnik ob OŠ Milojke Štrukelj (976,00 EUR) 

- 1 zvočno izolirana učilnica na POŠ Ledine (1.488,40 EUR) 

- 1 opremljena učilnica (stoli in mize) na POŠ Ledine (3.128,08 EUR) 

- 1 opremljena učilnica (stoli, mize in omare) na OŠ Milojka Štrukelj (3.693,94 EUR) 

- 1 hladilna omara za razdelilno kuhinjo na POŠ Ledine (1.525,00 EUR) 

- 5 vozičkov za čistilke na OŠ Milojka Štrukelj (1.799,14 EUR) 

- nove garderobne omare za 6.-8. razred na OŠ Solkan (16.082,53 EUR) 

- popravljena napeljava CK s prebojem iz jedilnice v garderobo na OŠ Solkan (7.806,80 

EUR) 

- novo pohištvo za dodatno jedilnico na OŠ Solkan (5.000,00 EUR) 

- urejeno prezračevanje kuhinje in jedilnice na OŠ Solkan (27.724,50 EUR) 

- urejeno prezračevanje na POŠ Trnovo (13.440,40 EUR) 
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- 1 komplet programa in opreme za evidenco delovnega časa OŠ Solkan (10.950,00 EUR) 

- zamenjana plinska napeljava na OŠ Šempas (1.021,02 EUR) 

- 1 programska oprema (registracija časa in kadrovska evidenca) za OŠ Šempas (3.205,06 

EUR) 

- izvedena primopredaja športne dvorane v Novi Gorici (5.612,00 EUR) 

- odpravljene pomanjkljivosti v kuhinji OŠ Šempas. 

 

Stanje projekta 

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in 

nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti in 

projektni pisarni, so si ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje in določili prioritete za 

sofinanciranje s strani občine. Vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v 

javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih. 

OB084-13-0139 Energetska prenova enote nepremične  

kulturne ded iščine-Mestna hiša  

Namen in cilj 

V zadnji letih se vse pogosteje srečujemo s problemom dosedanjega nezadostnega vzdrževanja 

objekta občinske stavbe, ki ga rešujemo s posamičnimi intervencijami. V okviru projekta bo 

izvedena menjava strešne kritine in z njo povezanih vsebin, izveden bo sistem reševanja 

kapilarne vlage v objektu ter notranji prilagoditveni posegi, ki bi lahko bistveno povečali 

uporabno površino hiše in tako pripomogli k njeni racionalni izrabi. S tem bo izboljšana 

energetska in racionalnejša izraba objekta. Mestna hiša je pomemben objekt arhitekturne 

dediščine mesta, ki ga nameravamo z odlokom zaščititi.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):  

- zamenjana kritina oziroma streha občinske stavbe 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 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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OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture  

Namen in cilj 

Namen aktivnosti v okviru projekta je spodbujanje manjših investicij za povečanje turistične 

privlačnosti. Cilj je pripravit in realizirat manjše investicije v turistično infrastrukturo ter izvesti 

promocijske aktivnosti za izboljšanje turistične ponudbe. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3 izvedene manjše investicije in aktivnosti letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2020 bomo nadaljevali z urejanjem obmejnega 

objekta v Solkanu (izdelava PZI projektne dokumentacije in obnova objekta ter pridobitev 

uporabnega dovoljenja), z aktivnostmi v okviru Mreže postajališč za avtodome v Sloveniji ter 

drugimi programi za izboljšanje turistične infrastrukture. 

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj operacije je izdelati vso potrebno projektno in ostalo dokumentacijo za 

izvedbo dograditve mreže javne razsvetljave na tistih delih naselij v celotni občini, kjer prometne 

površine niso osvetljene oziroma so premalo osvetljene. S tem se želi pripraviti podlago za 

izpeljavo investicij za dograditev mreže javne razsvetljave tako, da bo zadoščeno Uredbi o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in tudi zagotoviti zadostno osvetlitev tistih 

prometnih površin, kjer je to potrebno za zagotovitev splošne in prometne varnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 kos projektne in ostale dokumentacije letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. Za pretežni del mesta, kjer javne razsvetljave še ni, so projektne rešitve 

širitve mreže pripravljene. Dokumentacijo bo potrebno dopolniti in novelirati. Za izven mestne 

krajevne skupnosti bo za nujno dograditev posameznih svetilk potrebna le minimalna 

dokumentacija za potrebe izvedbe javnega naročila. 
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OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v 

MONG 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je prenoviti oziroma posodobiti (t.j. energetsko sanirati) obstoječe 

omrežje javne razsvetljave na območju MO Nova Gorica in s tem prilagoditi obstoječe omrežje 

novim predpisom s področja varstva okolja ter uvesti nove tehnologije, ki bodo omogočale 

zmanjšanje rabe električne energije, tekočih in vzdrževalnih stroškov ter emisij CO2. Namen 

projekta je tudi zagotoviti dolgoročno optimalno upravljanje in vzdrževanje omrežja javne 

razsvetljave na območju MO Nova Gorica. Cilj je skupaj z zasebnim partnerjem celovito 

energetsko sanirati obstoječo javno razsvetljavo na območju MO Nova Gorica. V okviru projekta 

pa je predvidena tudi izvedba manjših vzporednih projektov npr. manjšanje priključnih moči v 

prižigališčih, dodajanje posameznih svetilk po krajevnih skupnostih, obrezovanje motečih vej ter 

izločitev prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorske. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- energetsko sanirano omrežje javne razsvetljave na območju MO Nova Gorica v obliki 

javno-zasebnega partnerstva 

- 10 izločenih prižigališč iz trafo postaj letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so v teku. 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). 

Aktivnosti vezane na izločanje prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj so vezane na prenovo 

trafo postaj s strani Elektro Primorske. 

OB084-13-0155 Gradnja zbirnih centrov za ločeno 

zbiranje odpadkov 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je sanirati morebitne poškodbe oziroma izvesti potrebna vzdrževalna dela 

na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov. S tem se želi uporabnikom zbirnih centrov 

zagotoviti primeren standard vzdrževanja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na 

celotnem območju občine. 

 

  



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 29 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5 manjših posegov/sanacij letno 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine glede na zaznane potrebe. 

OB084-13-0156 Vrtec Grgar 

Namen in cilj 

MO Nova Gorica želi na lokaciji obstoječega vrtca zgraditi novo stavbo, ki bo zadovoljila 

sodobne potrebe po izvajanju vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti (predšolske vzgoje) 

v naselju Grgar. Novogradnja predvideva gradnjo 3 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, 

zunanjimi površinami ter ustrezno komunalno in prometno ureditvijo. Na lokaciji in zemljiščih 

predvidenih za gradnjo se trenutno nahaja obstoječa stavba vrtca z dvema oddelkoma, ki je 

zaradi slabega stanja in dotrajanosti predvidena za rušitev.  

Osnovni namen projekta je ustvariti prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno 

varstvenega in izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi kvaliteten prostor za druženje 

in igro. S tem se želi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene 

(predšolske) dejavnosti ter tako omogočiti vpis v vrtec vsem otrokom na območju naselja in 

šolskega okoliša Grgar in posledično občine, saj si MO Nova Gorica stalno prizadeva za 

razvijanje in ohranjanje kakovostnega javnega vrtca. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo 

predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena dejavnost v vrtcu kvalitetnejše 

organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo 

strokovnega oseba. S tem se bo nudilo ustrezno pomoč družinam otrok vključenih v vrtec pri 

njihovi vzgoji in varstvu. 

Glavni cilj projekta je stvarne narave, in sicer v načrtovanem obdobju in s predvidenimi 

finančnimi sredstvi v naselju Grgar zgraditi nov 3-oddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in 

zunanjimi površinami, notranje površine cca 430 m2 in zunanje površine cca 1.062 m2. Z izvedbo 

projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne prostorske kapacitete 

za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti, izboljšalo funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške 

delovanja enote vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske učinkovitosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 430 m2 notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca 

- 1.062 m2 urejenih zunanjih površin vrtca 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelan je projekt rušenja obstoječega objekta vrtca ter izgradnje 

komunalne opreme. Za slednjo na ARSU poteka predhodni postopek, po zaključku le-tega bo na 

pristojno UE podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker je predhodni postopek za 

izvedbo komunalne opreme daljši od pričakovanega in ker je bilo javno naročilo za izbor 

projektanta neuspešno (nedopustna ponudba) ter glede na posledice epidemije in zastavljeno 

časovnico, je smiselno združiti vse faze izvedbe v en postopek javnega naročila (projektiranje in 

izvedba novogradnje, izvedba rušenja obstoječega objekta, izvedba komunalne opreme). V teku 

je priprava takega javnega naročila. 

OB084-13-0157 Investicija  Glasbena šola Nova Gorica -  

II .  faza 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je priprava projektne in druge dokumentacije za izvedbo projekta 

"Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica", ki je v Načrt razvojnih programov 

mestne občine vključena kot samostojen projekt. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- pripravljena projektna in ostala dokumentacija za izvedbo 

- pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvedbo 

 

Stanje projekta 

Izdeluje se dokumentacija za premestitev požarnega stopnišča, ki bo pripomogla k boljši in 

racionalnejši rešitvi požarne varnosti v objektu. 

OB084-13-0160 Invest icije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Kromberk-Loke 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Kromberk ima v lasti kulturni dom 

in športno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih 

investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je 

gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- urejeno in vzdrževano igrišče 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 

OB084-13-0163 Invest icije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Banjšice  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Banjšice ima v lasti večnamenski 

objekt in igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih 

investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je 

gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan večnamenski objekt v lasti krajevne skupnosti 

- urejeno in vzdrževano igrišče 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 

OB084-13-0164 Invest icije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Branik 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Branik ima v lasti dvorano 

kulturnega doma, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih 
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investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je 

gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejena in vzdrževana dvorana kulturnega doma v lasti krajevne skupnosti 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0165 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Čepovan  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom, 

kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 

vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- nova oprema v kuhinji kulturnega doma 

- saniran del električnega omrežja 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 
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OB084-13-0166 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarn ega 

premoženja -  KS Gradišče  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Gradišče ima v lasti dom krajevne 

skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 

vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti 

- pridobljeno uporabno dovoljenje 

- nabavljena opreme za hlajenje 

- obnovljeni tlaki 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0167 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Grgar 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgar ima v lasti kulturni dom, kjer 

se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih 

delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in 

ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- pridobljeno uporabno dovoljenje 

- dvignjeno nadoderje v kulturnem domu 
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Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0168 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Grgarske Ravne-Bate 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate  ima v lasti 

večnamensko dvorano, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih 

investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je 

gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejena in vzdrževana večnamenska dvorana v lasti krajevne skupnosti 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0169 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarne ga 

premoženja -  KS Lokovec 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokovec ima v lasti dom krajevne 

skupnosti v Gornjem Lokovcu, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in 

drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov 

je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti 

- nabavljena oprema (stoli) za dvorano 
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- urejena kopalnica v večnamenskih prostorih 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0171 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Nova Gorica  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Nova Gorica ima v lasti več 

objektov, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 

vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti 

- sanirana stavba bivšega doma krajevne skupnosti na Pristavi 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 

OB084-13-0172 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Ozeljan 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ozeljan ima v lasti prostor krajevne 

skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 

vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan prostor krajevne skupnosti 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0173 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Prvačina  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Prvačina ima v lasti Sokolski dom, 

kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 

vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan Sokolski dom v lasti krajevne skupnosti 

- urejena spominska soba Franceta Bevka 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0174 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Ravnica 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ravnica ima v lasti stavbo krajevne 

skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih 
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vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno 

ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan objekt v lasti krajevne skupnosti 

- obnovljena fasada na objektu 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0175 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Rožna Dolina  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Rožna Dolina ima v lasti dom 

krajevne skupnosti v Rožni Dolini, dom krajanov v Stari Gori, dve športni igrišči (v Rožni Dolini 

in Stari Gori) ter otroško igrišče na Ajševici, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, 

obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma 

investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v 

lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini 

- izveden zunanji pokrit večnamenski prostor ob domu KS 

- urejen dom krajanov v Stari Gori 

- urejen nadstrešek v domu krajanov Stara Gora 

- urejena športna in otroška igrišča 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 
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OB084-13-0176 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Solkan 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Solkan ima v lasti več objektov, med 

drugim dom krajevne skupnosti in kompleks bivše solkanske karavle s kotalkališčem, kjer se 

vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. 

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje 

vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti 

- izdelana PIZ dokumentacija za urejanje območja karavle in kotalkališča 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 

OB084-13-0177 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Šempas  

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Šempas ima v lasti kulturni dom v 

Šempasu in objekt stare šole, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in 

drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov 

je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- urejeni prostori stare šole 
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Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo 

uporabo. 

OB084-13-0178 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Trnovo 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Trnovo ima v lasti kulturni dom, kjer 

se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih 

delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in 

ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- zamenjana vhodna vrata in nabavljena oprema 

 

Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0179 Investicije in inv.  vzdrževanje stvarn ega 

premoženja -  KS Osek-Vitovlje 

Namen in cilj 

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim 

premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Osek-Vitovlje ima v upravljanju 

novozgrajeni kulturni dom, ki ga je potrebno stalno tekoče vzdrževati. Cilj izvedenih aktivnosti 

oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega 

premoženja v lasti krajevne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 
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Stanje projekta 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 

v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo 

uporabo. 

OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka  

Namen in cilj 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini 

Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica na 

podlagi javnega razpisa spodbuja investicije v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov za 

izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova 

Gorici(sofinanciranje plačila komunalnega prispevka največ v višini 80% upravičenih stroškov). 

Ukrep je bil prvič izveden v letu 2014. Sredstva na postavki se planirajo glede na predviden 

prihodek iz naslova plačila komunalnega prispevka. 

Namen operacije je spodbujanje investicijskih naložb obstoječih in novih investitorjev. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 izveden javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

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

proračuna zaradi epidemije Covid-19. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izvedba javnega 

razpisa in dodelitev sredstev prijavljenim podjetjem. 

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv esticij  in 

investicij  v razširjanje de javnosti  in razvoj  

Namen in cilj 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini 

Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020, Mestna občina Nova Gorica na podlagi 

javnega razpisa spodbuja  razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 

(investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe). Navedeni ukrep se izvaja preko 

javnega razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo 

glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine podjetnikov bo razpis za 

spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti po posameznih proračunskih 

letih namenjen. 
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Namen operacije je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in 

delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih 

podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in 

izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 izveden javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

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

proračuna zaradi epidemije Covid-19. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izvedba javnega 

razpisa in dodelitev sredstev prijavljenim podjetjem. 

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki  otoki  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na 

območju celotne občine. Osnovni namen je zagotoviti ustrezno zbiranje in ločevanje odpadkov 

na primernih lokacijah z ustrezno kapaciteto za posamezna območja, tako da bodo otoki 

funkcionalni iz ekološkega, prometnega, prostorskega kot tudi vizualnega vidika. Lokacije 

ekoloških otokov mora biti lokacijsko sprejemljiva za uporabnika in izvajalca gospodarske javne 

službe. Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše 

pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) : 

- pripravljena projektna dokumentacija za Tipski ekološki otok, ki bo osnova za vse 

predvidene ureditve ekoloških otokov 

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto 

- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto 

- 5 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitev ograje za 

zaščito pred vetrom,…) na leto 

- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega 

ločevanja in odlaganja odpadkov na leto 
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Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. V letu 2020 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za Tipski 

ekološki otok, ki bo osnova za vse predviden ureditve ekoloških otokov. V letu 2020 so bili 

opravljeni manjši nujni posegi na treh obstoječih ekoloških otokih. 

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti  

podjetij  

Namen in cilj 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini 

Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica na 

podlagi javnega razpisa spodbuja promocijske aktivnosti podjetij. Navedeni ukrep se izvaja 

preko javnega razpisa. Namenjen je podjetjem, ki se udeležijo sejmov doma in v tujini oziroma 

predstavljajo proizvode in storitve na različnih poslovnih konferencah in promocijskih dogodkih. 

Namen operacije je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in 

delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za večjo prepoznavnost 

podjetji tako na domačem kot tudi na tujem trgu. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 izveden javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

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

proračuna zaradi epidemije Covid-19. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izvedba javnega 

razpisa in dodelitev sredstev prijavljenim podjetjem. 

OB084-15-0001 Nakup vozila  za Center za pomoč na 

domu 

Namen in cilj 

Namen operacije je nemoteno delovanje izvajanja pomoči na domu. Cilj je nakup osebnega 

vozila za potrebe izvajanja pomoči na domu. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 osebno vozilo nabavljeno za namene izvajanja pomoči na domu 
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Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru operacije so v teku. Do konca leta 2020 bodo uresničeni cilji operacije. 

OB084-15-0004 EZTS -  GO - Projekt Soča/Isonzo  

Namen in cilj 

Namen operacije je spodbujanje aktivnosti v okviru projekta EZTS GO "Soča/Isonzo", ki se 

sofinancira v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj je izvajanje 

aktivnosti za katere je založena Mestna občina Nova Gorica na obmejnem območju, ki so vezane 

na izgradnjo brvi čez Sočo, na ureditev Tematske poti ob Soči, na izvedbo investicijsko 

vzdrževalnih del z namenom ureditve območja z dopolnitvijo prometne ureditve na Trgu Evrope 

ob železniški postaji v Novi Gorici ter na izvedbo ustreznih parkirnih površin. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izdelana projektna dokumentacija za Brv čez Sočo 

- izdelana projektna dokumentacija za Tematsko pot ob Soči 

- zgrajena Brv čez Sočo v solkanskem športnem parku (v okviru celovitega projekta EZTS 

GO "Soča/Isonzo") 

- urejena Tematska pot ob Soči 

- 1.300 m2 urejenih površin Trga Evrope 

- urejene parkirne površine (13 PM za avtomobile, od tega 1 PM za invalide ter 5 PM za 

motorna kolesa) 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na operaciji so v teku. V teku je investicija v izgradnjo Brvi čez Sočo v solkanskem 

športnem parku. Izvedena in zaključena je bila investicija v izgradnjo parkirišča in ureditev 

cestnega priključka na državno cesto na Prevali, ki je bil komisijsko pregledan s strani DRSI. 

Izvedena je bila tudi investicija "Trg Evropa" (t.j. investicija v prometno in arhitekturno ureditev 

trga), ki je ravno tako že zaključena. V nadaljevanju operacije se predvideva še pripravo 

nadaljnje dokumentacije za ureditev Tematske poti ob Soči, ki bo v prihodnje tudi izvedena. 

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca 

Namen in cilj 

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014-2020 se je v letu 2015 ustanovil LAS V objemu sonca. LAS v objemu sonca je javno-
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zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije 

lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

LAS v objemu sonca je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne 

občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-

Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, 

diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. 

Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne 

dediščine in njenih elementov. Mestna občina Nova Gorica sofinancirala delovanje LAS V 

objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- delovanje pogodbenega partnerstva LAS V objektu sonca 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. Sofinanciranje delovanja pogodbenega partnerstva LAS V objemu sonca je 

naloga občine za čas trajanja partnerstva. 

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče  

Namen in cilj 

Namen projekta je priprava vse potrebne projektne dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih 

zemljišč za izgradnjo kanalizacijskega omrežja (t.j. 5.300 m fekalne kanalizacije, 350 m 

meteorne kanalizacije in 6 črpališč) in obnovo 170 m dotrajanega vodovoda na območju naselja 

Gradišče s priklopom na ČN Prvačina s ciljem zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne 

vode na območju naselja Gradišče.  

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izdelana projektna dokumentacija (IDZ, DGD in PZI) 

- pridobljeno gradbeno dovoljenje 

- pridobljene služnosti 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so v teku. Izdelana je IZP in DGD dokumentacija, potrebno je pridobiti 

služnosti. 
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OB084-15-0009 Revitalizacija  območja ob nekdanji  meji 

in Odvodnik Soča  

Namen in cilj 

Namen projekta je: 

- zagotovitev kakovostne komunalne in prometne infrastrukture ter s tem ustrezne varnosti 

prebivalcev, izboljšanje življenjskih pogojev, zavarovanje mednarodnega vodotoka ter 

ureditev ustreznega odvodnjavanja zalednih meteornih voda mesta Nova Gorica, kar je 

ključnega pomena za nadaljnji razvoj mesta. Namen projekta je tudi ureditev tekočega in 

mirujočega prometa ter ustrezne komunalne infrastrukture na degradiranem območju 

mesta »Ob železnici« po načelih trajnostnega razvoja. Gradnja odvodnika je pogojena s 

sprejetim OPPN ob železniški postaji v Novi Gorici. 

Cilj projekta je: 

- v mestu Nova Gorica in primestnem naselju Solkan zgraditi nov odvodnih zalednih 

meteornih voda v Sočo, ki bo sistemsko zadržal prvi padavinski val ter ostalo vodo, 

urediti/dograditi mešano kanalizacijo odpadnih voda na območju ter celovito 

prenoviti/rekonstruirati Prvomajsko ulico. Z izvedbo projekta se želi obstoječi kolektor 

ZBDV-Vetrišče na relaciji med Rejčevo ulico in Erjavčevo cesto razbremeniti 

padavinskih voda. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1.599,9 m zgrajen nov odvodnih zalednih (meteornih) voda v Sočo 

- 800,0 m rekonstruirane Prvomajske ulice v Novi Gorici od krožišča z Rejčevo ulico do 

križišča z Lavričevo ulico 

- 800,0 m rekonstruiranega primarnega vodovoda na Prvomajski ulici 

- prestavljen plinovod na Prvomajski ulici 

 

Stanje projekta 

Za izvedbo 1. faze odvodnika ZBDVs v Sočo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V okviru 

projekta je bila v preteklih letih že izvedena prestavitev plinovoda v trasi Prvomajske ulice in s 

tem sproščen koridor za umestitev odvodnika v traso ceste. Izdelana je PZI projektna 

dokumentacija za izvedbo 1. faze odvodnika. Pred pričetkom izvedbe del bo potrebno izdelati 

novelacijo PZI dokumentacije ter še preostanek PZI dokumentacije za preostale odseke 

komunalne in prometne infrastrukture, predvidene za izvedbo v okviru 1. faze projekta. Za 

izvedbo 2. faze projekta je bi v letu 2010 izdelan projekt PGD, ki pa ga bo potrebno zaradi nove 

zakonodaje novelirati. Za izvedbo 2. faze projekta je potrebno še pridobiti zemljišča in gradbeno 

dovoljenje ter izdelati PZI projektno dokumentacijo za izvedbo 2. faze odvodnika. 

Projekt je trenutno v mirovanju. Njegova izvedba je predvidena po letu 2023. 
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OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih 

Namen in cilj 

Namen in cilj operacije je priprava prioritetnih projektov, Izvedbenega načrta Trajnostne urbane 

strategije Nova Gorica 2020 ter novelacije Izvedbenega načrta TUS Nova Gorica 2020, ki je 

podlaga za možnost koriščenja EU sredstev iz mehanizma CTN (Celovitih trajnostnih naložb) v 

okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- Izvedbeni načrt TUS Nova Gorica 2020 

- Noveliran Izvedbeni načrt TUS Nova Gorica 2020 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. V letu 2020 je predvidena izvedba novelacije Izvedbenega načrta TUS 

Nova Gorica 2020. 

OB084-15-0013 Revitalizacija  gradu Rihemberk  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotovitev dostopnosti kulturnega spomenika Grad 

Rihemberk za javnost, z vsakoletnim odpiranjem za individualne obiskovalce in drugimi 

oblikami dostopnosti. MO Nova Gorica kot lastnica in upravljavka gradu v okviru projekta 

financira stroške letnega obratovanja in vzdrževanja kulturnega spomenika, z vključenimi 

nujnimi vzdrževalno-obnovitvenimi in zaščitnimi deli za stalno izboljševanje stanja kulturnega 

spomenika. Poleg tega je namen projekta tudi izdelava tehnične in druge dokumentacije, ki je 

potrebna za prijavljanje del in programov na gradu Rihemberk za črpanje EU in drugih sredstev 

za obnovo in revitalizacijo gradu oziroma pokrivanje nujnih, a v EU projektih neupravičenih 

stroškov vezanih na obnovo. 

Cilj projekta je vsako leto postopoma izboljšati fizično stanje gradu Rihemberk, z izboljšanim 

varovanjem kulturnega spomenika in izboljšanimi pogoji varovanja zaščitenih živalskih vrst na 

gradu ter izboljšana dostopnost, varnost in programi/ponudba za obiskovalce. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izboljšana urejenost in varnost gradu Rihemberk napram preteklim letom 

- letno zmanjšanje kritičnih točk razpadanja gradu 
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- nemoteno obratovanje tekom sezone 

- povečano število registriranih obiskovalcev za min 2% letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so stalna naloga občine in so v teku. 

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so redno v izvedbi od leta 2017, ko je bil grad ponovno 

odprt za javnost. Grad je bil v letih 2017, 2018 in 2019 ter bo tudi letos odprt za javnost v poletni 

sezoni od predvidoma junija do konca oktobra. Za izvajanje programov za obiskovalce je tudi v 

letu 2020 predvideno angažiranje zunanjega izvajalca (oddaja v brezplačno uporabo), s čimer bo 

zunanji izvajalec prevzel stroške rednega vzdrževanja površin, ki jih uporablja, pripadajoči del 

obratovalnih stroškov ter stroške rednega osebja na gradu. V okviru projekta bodo financirani 

tudi neupravičeni stroški iz spomeniškovarstvenega projekta Grad Rihemberk – vzdrževalna dela 

na delu streh, fasad in obzidij, sofinanciranega s strani Ministrstva za kulturo (nadzor, varstvo pri 

delu, odvodnjavanje, arheologija, morebitna nujna dodatna dela v zvezi s popravilom streh), 

stroški nujnega postopnega odstranjevanja agresivne vegetacije (drevesa, grmovnice, ovijalke 

ipd.), ki uničujejo grajene strukture gradu, stroški priprave dokumentacije, pridobivanja soglasij 

in za izvedbo povezave vhodnega poslopja gradu Rihemberk na vodovod in kanalizacijo, 

vključno z namestitvijo čistilne naprave, ponikovalnega polja ob gradu in izvedbo sanitarij – kot 

dopolnitev ureditve prostorov v I. nadstropju vhodnega poslopja s stolpom v okviru projekta 

GREVISLIN (Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk) ter stroški za realizacijo projekta "Vrt na 

gradu Rihemberk". 

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica  

Namen in cilj 

Križišče regionalnih cest R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-615/1437 Ajševica-Kromberk, 

krajše križišče Ajševica, je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika prometne 

varnosti. Ker gre za križišče državnih cest, je DRSI križišče uvrstila v svoj plan izvajanja 

investicij s sofinanciranjem MO Nova Gorica. 

Namen in cilj projekta je: 

- ureditev krožišča Ajševica in  navezava prečkanj kolesarjev in pešcev. Na ta način se 

zagotovi večja propustnost križišča in prometna varnost vseh udeležencev v prometu . 

MO Nova Gorica bo v okviru projekta izvedla investicijo v ureditev pločnikov. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izvedeno krožišče Ajševica 
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Stanje projekta 

V letu 2015 je MONG pridobila IDZ rekonstrukcije obravnavanega križišča, ki je za rešitev 

ponudila štirikrako krožno križišče, v letu 2016 pa še projekt za izvedbo (PZI). DRSI v letu 2017 

izpeljala recenzijo dokumentacije. V letu 2018 je bila izvedena parcelacija z namenom 

pridobitve zemljišč za izgradnjo. Pridobivanje zemljišč se nadaljuje tudi v letu 2020 (vodi 

DRSI). Dinamiko izvedbe predlaga investitor DRSI. 

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 

Namen in cilj 

MO Nova Gorica je partnerica v strateškem projektu "Visfrim - Upravljanje poplavne 

ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih" - (program Interreg SLO-

ITA 2014-2020), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj celotnega projekta je 

vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi 

razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe 

poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna 

direktiva 2007/60/CE. Subjekti si bodo izmenjevali razpoložljiva znanja in podatke, skupaj bodo 

razvijali modele za simulacijo poplav, ter bodo na podlagi specifičnih informacijskih postopkov, 

načrtovanih med trajanjem projekta, z vidika stroškov in koristi vrednotili ukrepe za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti, ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na teritoriju. Ob tem bodo 

oblikovana zelena informacijska orodja, t.j. tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno 

sodelovanje občanov pri opazovanju okolja. 

Namen projekta je: 

- MO Nova Gorica bo v okviru projekta izvedla investicijo v protipoplavni nasip ob Vipavi 

v Prvačini I. faza, nabavila opremo za spremljanje rezultatov projekta ter za pripravo 

poročil, pripravila strokovno dokumentacijo in aktivnosti, vezane na komunikacijo in 

diseminacijo rezultatov projekta. 

Cilj projekta je: 

- I. faza izgradnja visokovodnega nasipa ob reki Vipavi v Prvačini, v skupni dolžini 293,0 

m, ki se nahaja na desnem bregu reke Vipave ter ureditev struge reke Vipave na odseku 

med cestnim in železniškim mostom, 

- II. faza ureditev navezave nasipa iz izvedene I. faze na obstoječi dolvodni nasip v dolžini 

70 m, 

- nabaviti računalniško in video opremo ter pripraviti strokovno dokumentacijo vezano na 

poplavno ogroženost območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 293 m dolg visokovodni nasip v okviru I. faze 

- 70 m dolga navezava izvedenega nasipa na dolvodni nasip v okviru II. faze 
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- 2 računalnika z računalniško opremo 

- 1 projektor 

- 1 monitor 

- 1 strokovna dokumentacija 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnim načrtom. V letu 

2019 je bilo izpeljano JN za izbiro izvajalca gradbenih del izvedbe nasipa, odprtja mostne 

odprtine ter čiščenja struge v okviru I. faze. Dela v okviru I. faze so stekla v novembru 2019, 

zaključena pa so bila v aprilu 2020. V letu 2020 je predvidena še izvedba II. faze in pridobitev 

uporabnega dovoljenja. Predvidena nabava opreme je bila izvedena delno v letu 2019, preostala 

pa bo izvedena v letu 2020. Izdelava strokovne dokumentacije je predvidena do konca leta 2021. 

OB084-16-0009 Galerija  -  Nakup likovnih del  

Namen in cilj 

Namen aktivnosti v okviru operacije je nakup umetniških del, s katerimi galerija oblikuje 

likovno zbirko slovenskih in tujih umetnikov. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 umetniško delo letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. 

OB084-16-0010 Sofinanciranje  obnove nepremične 

kulturne dediščine  

Namen in cilj 

Namen operacije je sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine za 

razglašene kulturne spomenike. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne 

dediščine občina udejanja z javnim razpisom, s katerim želi spodbuditi sofinanciranje projektov 

obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti. Glavni cilj je varstvo kulturne 

dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine 

in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni razvoj. 
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Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- objavljen javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

Zaradi manjšega števila prijavljenih projektov na javni razpis razpisana sredstva ne bodo 

porabljena v celoti. 

OB084-16-0011 Redno vzdrževanje odlagališča CERO 

Nova Gorica -  v  zapiranju 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti ukrepe varstva okolja na odlagališču Stara Gora. Cilj je 

preprečevanje negativnih vplivov na okolje povezanih z odlagališčem Stara Gora. Z zaprtjem 

odlagališča je predvideno, da se bodo ti stroški nekoliko zmanjšali - zmanjšanje stroškov 

obveznih monitoringov, postopoma manjša obremenitev čistilne naprave. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- uresničen letni plan vzdrževalnih del 

 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja odlagališča Stara Gora, za čas 

zapiranja in za čas do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, 

skladno z veljavno zakonodajo. Dela na projektu potekajo konstantno. Izvaja se redno 

vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju. 

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih 

komunalnih ČN  

Namen in cilj 

Namen operacije je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev 

oziroma za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni 

umeščena v veljavni Načrt razvojnih programov mestne občine. Cilj je zagotoviti pomoč in 

spodbudo posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na 

redkeje poseljenih območjih občine. Za dosego cilja občina letno objavlja javne razpise za 

sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, za območja izven predvidene 
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gradnje javne kanalizacije oziroma na neopremljenih območjih znotraj aglomeracij, kjer 

izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni Načrt razvojnih programov mestne občine. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izveden 1 javni razpis letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. 

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev redne varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del 

MO Nova Gorica ter sosednjih občin. V okviru projekta je predvidena zagotovitev rezervnega 

napajanja vodarne, zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode, sanacija vodnih celic, 

obnovitvene investicije v strojno opremo in ureditev filtracije. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- uresničen letni plan vzdrževalnih del za nemoteno oskrbo 

 

Stanje projekta 

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. 

OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega naselj a 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev kakovostnega bivanjskega okolja Cankarjevega naselja v mestu 

Nova Gorica z ohranitvijo koncepta modernističnega mesta, ki bo privlačno za bivanje 

prebivalcev vseh generacij, ter skupaj s programskim delom operacije vplivati na dolgoročni 

razvoj stanovanjske soseske, kar bo izboljšalo življenjske in bivanjske pogoje stanovalcev 

Cankarjevega naselja ter prispevalo k povečanju privlačnosti okolja kot bivanjskega in 

delovnega okolja. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je postopno urediti odprte javne, urbane 

površine, javne poti, zasaditve Cankarjevega naselja ter pripadajočo komunalno in ostalo 

infrastrukturo (meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, odseke vodovoda in fekalne 
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kanalizacije ipd.), predvsem vezano na izgradnjo objekta zdravstvenega doma in garaže. Cilj 

projekta je tudi vzpostaviti Pisarno za urbano prenovo z namenom socialne prenove 

Cankarjevega naselja, katere namen je spodbuditi boljše in učinkovitejše komuniciranje 

lastnikov stavb in uporabnikov javnih površin na območju Cankarjevega naselja z MO Nova 

Gorica, kot to narekujejo sodobni pristopi upravljanja tovrstnega urbanega prostora. Z 

vzpostavitvijo PUP-a MO Nova Gorica želi omogočiti lažje vključevanje pobud v proces 

postopne fizične prenove, kot tudi lažji prenos informacij neposredno med izvajanjem prenove, 

kar bo na območju Cankarjevega naselja omogočalo sooblikovanje prostora vključujoče in 

živahne skupnosti. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1,55 ha urejenih površin s pripadajočo komunalno in ostalo infrastrukturo 

- 1 program urbane prenove in socialne kohezije v urbani soseski (Pisarna za urbano 

prenovo) 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V okviru projekta se je pričelo z izvedbo programskega dela za 

vzpostavitev Pisarne za urbano prenovo. 

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

Namen in cilj 

V letu 2017 je bil projekt "KUJ.ME: Center tehniške dediščine v Lokovcu" prijavljen na 1. Javni 

poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 

skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen 

projekta je zagotovitev prostorskih možnosti za izvajanje aktivnosti na podeželju različnih 

društev in posameznih ciljnih skupin na podeželju ter s tem delno prispevati k ohranjanju 

poseljenosti hribovsko-višinskega območja Mestne občine Nova Gorica. Cilj je obnoviti objekt 

stare osnovne šole v Spodnjem Lokovcu za vzpostavitev centra tehniške dediščine ter urediti 

lokacijo za izvajanje različnih aktivnosti. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 232,5 m2 prenovljene stavbe za namen vzpostavitve "Centra tehniške dediščine" 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Začela se je obnova stavbe nekdanje osnovne šole v Lokovcu, kjer bo 

vzpostavljen center tehniške dediščine. Dela bodo predvidoma zaključena do avgusta 2020. 

Vzporedno tečejo projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LAS v objemu Sonca. 

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink  

Namen in cilj 

Razvoj kulturnih dejavnosti, ki bodo dostopne najširšemu številu občanov, obiskovalcem in 

turistom lahko doprinese k privlačnosti MO Nova Gorica ter prispeva k njeni večji 

prepoznavnosti v širšem okolju. Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine 

podeželja ter prispeva k kulturni in turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja 

Prvačine. Nastajajoči kulturni produkt aleksandrink svojo identiteto gradi na bogati kulturni 

dediščini  aleksandrink ter na oplemeniteni kulturni ponudbi. 

Osnovni namen je razvoj kulturnih dejavnosti v povezavi s kulturno dediščino aleksandrink. Cilji 

projekta so urediti hišo aleksandrink z namenom celovite predstavitve dediščine aleksandrink, 

preurediti razstavni prostor in promocijski kotiček s ponudbo domačih izdelkov in pridelkov ter 

izvesti izobraževalno promocijske dogodke na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin 

Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Brda. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- prenovljena stavba Hiše aleksandrink 

- 1 nov turistični produkt 

- 1 novo partnerstvo 

- 5 izobraževalnih promocijskih dogodkov 

 

Stanje projekta 

V letu 2019 je bila oddana vloga za projekt na razpis LAS V objemu sonca. Izvedba dela je 

predvidena v letu 2021. 

OB084-16-0023 Izvedba projektov na razpisih LAS -  V 

objemu sonca 

Namen in cilj 

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri 

uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz 
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Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR). LAS v objemu sonca je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem 

območju Mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-

Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, 

boja proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj 

podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter 

kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov. Sredstva v okviru operacije se 

namenjajo aktivnostim za pripravo projektov in prijavo na javne pozive LAS v objemu sonca. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4 izvedene aktivnosti letno 

 

Stanje projekta 

LAS – V objemu sonca bo v finančni perspektivi 2014-2020 objavljal javne pozive za 

sofinanciranje operacij. MO Nova Gorica se bo v letu 2020 odzvala na pozive z različnimi 

projektnimi predlogi. 

OB084-16-0024 Projekti sodelovanja LAS 

Namen in cilj 

V okviru izvajanja LAS na ravni države so predvidene tudi sodelovanje z drugimi LAS-i v 

skupnih partnerskih operacijah. V okviru LAS V objemu sonca se načrtujejo operacije 

sodelovanja, ki bodo izhajale iz opredeljenih potreb območja in bodo doprinesle k doseganju 

ciljev opredeljenih v strategiji lokalnega razvoja. Sodelovanje poteka med LASi, ki se na svojih 

območjih srečujejo s podobnimi potrebami in zasledujejo podobne cilje. Namen in cilj operacije 

"Projekti sodelovanja LAS" je vključitev v večje število partnerskih operacij z LASi s podobnimi 

potrebami LAS V objemu sonca in MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 2 izvedeni operaciji letno 

 

Stanje projekta 

Operaciji je v fazi izvajanja. 

Konec leta 2019 je bil zaključen projekt "Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine", v 

katerem je sodelovala tudi MO Nova Gorica. V letu 2020 je predvideno sodelovanje v dveh 

projektih, ki sta v fazi izvajanja, in sicer: 
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- projekt "Pot miru", s katerim se želi območje 1. svetovne vojne, obogatiti, dvigniti 

zavedanje in promovirati to zgodovinsko-kulturno dediščino (v okviru projekta se želi 

vzpostaviti skupno turistično ponudbo, pridobiti kvalificirane vodnike za celotno 

območje, urediti še ne urejeno območje nekdanjega zaledja Soške fronte in ga tako 

povezati v celoto) 

- projekt "Tržna znamka vipavske doline" v sodelovanju z LAS Vipavska dolina, katerega 

glavni cilj je dvig dodane vrednosti območja Vipavske doline kot turistične destinacije in 

dvig dodane vrednosti produktov, ki prihajajo s področja Vipavske doline. 

OB084-16-0027 Sanacijska dela na odlagalnem polju na 

smetišču Stara Gora  

Namen in cilj 

Namen je zaprtje odlagalnega polja (deponije nenevarnih odpadkov) v Stari Gori v skladu z 

Okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD). Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih aktivnosti za 

zaprtje odlagalnega polja, ki zajema izvedbo sistema odplinjevanja, izvedbo meteorne 

kanalizacije in sanacijo dovozne ceste. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 34.000 m2 zaprte deponije nenevarnih odpadkov 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Potek del se je zaradi epidemije Covid-19 časovno nekoliko zamaknil. 

Zaključek izvedbe je še vedno planiran v letu 2020. 

OB084-16-0028 Meteorna odvodnja -  okolica OŠ Šempas  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev ustrezne prometne in ostale javne infrastrukture na 

območju OŠ Šempas, kjer je predvsem problem neurejeno odvajanje meteornih voda, ki ob 

večjem deževju poplavljajo objekt šole, vrtca, telovadnice in okoliška zemljišča. Osnovni namen 

je zagotovitev kakovostne ter varne prometne in ostale (komunalne) infrastrukture in s tem 

povečanje prometne in poplavne varnosti na območju OŠ Šempas. 

Cilj projekta je v načrtovanem obdobju izvesti investicijsko vzdrževalna dela na območju OŠ 

Šempas, in sicer urediti prometno infrastrukturo ter meteorno odvodnjo na območju ter s tem 

zagotoviti ustrezno poplavno varnost ter povečati prometno varnost na območju. S tem se želi 

izboljšati stanje prometne, komunalne in ostale javne infrastrukture ter zagotoviti poplavno 

varnost z namenom preprečitve poplavljanja in povečanja prometne varnosti območja. Izvedba 
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projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje 

vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj naselja Šempas. S tem se bo izboljšalo 

življenjske in bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti okolja 

kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila skladen okoljski, družbeni, 

socialni in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti 

bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejena lokalna cesta LC 284250, v dolžini 85 m, širine 6,5 m, s pločniki in z dvema 

grbinama za umirjanje prometa 

- urejena servisna cesta proti šoli in čistilni napravi, v dolžini 35,0 m in širini 3,5 m 

- urejeno obračališče, premera 17,1 m 

- podaljšan podporni zid, v dolžini 19,0 m 

- urejena treh parkirnih mest za začasno ustavljanje 

- urejene koritnice za zajem zalednih voda v dolžini 114,0 m 

- urejen odvodni kanal meteorne vode, dolžine 239,0 m in priključni kraki v dolžini 180,5 

m 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. V letu 2020 je bil 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 letu 2020 uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje 

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

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

Namen in cilj 

V MO Nova Gorica z vzpostavitvijo Skupnostnega centra Nova Gorica odgovarjamo na potrebe 

najbolj ranljivih skupin prebivalstva. V zadnjih letih, ko si je občina prizadevala za pridobitev 

ustreznih prostorov za namen vzpostavitve Skupnostnega centra Nova Gorica, se je razmišljalo o 

novogradnji, nakupu ustrezne nepremičnine ali najemu prostorov za izvajanje programov. V 

preteklih letih se je iskalo ustrezno zemljišče. Spremljalo se je ponudbo na trgu glede možnosti 

nakupa ustreznih kapacitet, kjer bi se lahko odvijale aktivnosti potrebne v lokalnem okolju na 

področju socialnega varstva. Razmišljalo se je tudi o najemu ustreznih prostorov za posamezne 

aktivnosti. V letu 2014 se je MO Nova Gorica odločila za nakup nepremičnine Primorja d.d. – v 

stečaju ter tako pridobila ustrezne prostore in zemljišče za realizacijo projekta Skupnostni center 

Nova Gorica, in sicer nepremičnino namenjeno prvenstveno izvajanju humanitarnih dejavnosti. 
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V prvi fazi ureditve Skupnostnega centra Nova Gorica so bili v letu 2015 v obstoječem objektu 

»poslovni objekt z bivšim samskim domom« (ID stavbe: 1778 k.o. 2304 Nova Gorica) urejeni 

pritlični prostori za izvajanje programov Center za brezdomce in Pro bono ambulanta, kar pa ni 

predmet obravnave tega projekta. Glavni razlog za investicijsko namero je nadaljevanje že 

začetih aktivnosti za vzpostavitev Skupnostnega centra Nova Gorica z vsemi predvidenimi 

programi s področja socialnega varstva. Z izvedbo projekta se želi zagotoviti ustrezne 

infrastrukturne pogoje za omogočanje samostojnega bivanja oseb, ki potrebujejo dolgotrajno 

oskrbo in pomoč. S tem se bo izboljšalo socialno vključenost vseh, predvsem ranljivih skupin 

prebivalstva ipd. na regionalnem, čezmejnem, predvsem pa na lokalnem nivoju. S projektom se 

želi krepiti sodelovanje med institucijami in nevladnimi organizacijami za povečanje socialne 

vključenosti ter dostopnosti do socialnovarstvenih, skupnostnih storitev na lokalni in regionalni, 

pa tudi z vzpostavitvijo Info Točke in Centra za duševno zdravje v okviru projekta EZTS GO 

»Salute-Zdravstvo« na čezmejni ravni, ki bodo prispevale k zmanjševanju deleža uporabnikov 

institucionalnega socialnega varstva oziroma k povečanju deleža uporabnikov skupnostnih 

storitev in s tem prispevati k deinstitucionalizaciji, k zmanjšanju tveganja revščine, k povečanju 

socialne integracije, ponujanju ustreznih psihološko terapevtskih obravnav ipd. oziroma k 

povečanju vključenosti prebivalcev z duševnimi motnjami v ustrezne skupnostne programe ter k 

povečani ozaveščenosti in informiranosti glede programov socialnega varstva in duševnih 

motenj. Njegova izvedba bo tudi pripomogla h krepitvi sodelovanja med institucijami in 

nevladnimi organizacijami za povečanje socialne vključenosti in dostopnosti do storitev na 

lokalni, regionalni in čezmejni ravni, ki bodo prispevale k zmanjšanju tveganja revščine, k 

povečevanju vključenosti prebivalcev z duševnimi motnjami v ustrezne programe ter k povečani 

ozaveščenosti in informiranosti glede programov socialnega varstva in duševnih motenj. 

Glavni cilj projekta je v načrtovanem obdobju celovito urediti/rekonstruirati in obnoviti 

Skupnostni center Nova Gorica na parceli številka 618/32 k.o. 2304 Nova Gorica, ki zajema 

rekonstrukcijo in obnovo obstoječega objekta »poslovni objekt z bivšim samskim domom« (ID 

stavbe: 1778 k.o. 2304 Nova Gorica) ter novogradnjo v skupni neto tlorisni površini 1.137,2 m2 

oziroma v skupni bruto tlorisni površini 1.256,8 m2 in izvedbo zunanje ureditve z ustreznimi 

parkirnimi površinami ter na ta način ustrezno sanirati degradirano urbano območje mesta Nova 

Gorica z umestitvijo novih socialno varstvenih in drugih sorodnih programov s poudarkom na 

razvoju t.i. skupnostnih storitev s ciljem deinstitucionalizacije. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1.256,8 m2 bruto tlorisne površine oziroma 1.137,2 m2 neto tlorisne površine 

rekonstruiranega, obnovljenega in dozidanega (novogradnja) objekta Skupnostni center 

Nova Gorica; v okviru katerega se bo razpolagalo z naslednjimi novimi kapacitetami: 

▪ 2 novi stanovanjski skupini (bivalni enoti) za osebe z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki bosta sprejeli do 12 oseb, v 2. 

nadstropju objekta; 

▪ 22 ležišč v Centru za brezdomce v 1. nadstropju objekta (+ 1 postelja za dežurno 

osebo); 
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▪ 1 Info Točka EZTS GO (informativna pisarna) v pritličju objekta, ki bo 

namenjena informiranju občanov o možnih oblikah pomoči in vključevanju 

občanov v programe, ki jih izvajajo različne institucije na področju socialnega 

varstva in nevladne organizacije; 

▪ 1 Dnevni center za duševno zdravje v pritličju objekta za sprejem do 10 oseb; 

▪ 1 Center za duševno zdravje EZTS GO v pritličju objekta, kjer že deluje Pro bono 

ambulanta, ki bo namenjen terapevtskim obravnavam vodenim s strani 

strokovnjakov, socializaciji, socialni integraciji in izobraževalnim dejavnostim za 

vse prebivalce s slovenske in italijanske strani; 

- 2.581 m2 urejenih/revitaliziranih degradiranih urbanih površin. 

 

Stanje projekta 

V začetku leta 2020 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. 

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina -  

Ajševica  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev varnega, povezanega kolesarskega omrežja ter s tem povečati 

uporabo kolesa kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanosti sub-območja Ajševice in 

Rožne Doline z Novo Gorico in obratno. Cilj je urediti oziroma zgraditi novo kolesarsko 

povezavo, ki bo preko preveritve različnih variant,  izbrana kot optimalna varianta. Trasa 

predvidene nove kolesarske povezave je razdeljena na etape. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izbrana optimalna varianta kolesarske povezave ter zanjo izdelana projektna 

dokumentacija 
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Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. Priprava projekta se je, glede na prvotni plan, zamaknila. V letu 2020 je 

predvidena priprava projektne naloge, uskladitev le te in potrditev na Direkciji Republike 

Slovenije za infrastrukturo. 

OB084-17-0001 ELENA 

Namen in cilj 

Projekt ELENA podpira pripravo in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno 

energijo na območju Primorskih in drugih občin v Sloveniji. Nosilec projekta je Goriška lokalna 

razvojna agencija GOLEA Nova Gorica, ki je v 100% lastni Mestne občine Nova Gorica. 

Goriška lokalna razvojna agencija GOLEA Nova Gorica, kot izvajalska agencija projekta, in 

Evropska investicijska banka (EIB) sta dne 30.09.2016 sklenili pogodbo za sofinanciranje 

projekta »Priprava in financiranje investicij v trajnostno energijo v primorskih občinah 

(PM4PM)«, št. pogodbe ELENA-2014-060. Skladno z določili pogodbe je v okviru GOLEE 

ustanovljena Izvajalska enota tehnične pomoči (IETP GOLEA), ki je nosilec izvajanja 

investicijskega programa po pogodbi ELENA-2014-060. IETP GOLEA izvaja in bo tudi v 

prihodnje izvajala vse aktivnosti investicijskega procesa do podpisa pogodb oziroma do pričetka 

izvajanja del posamezne investicije. Odgovorna je in bo za pripravo projektov iz naslova 

tehnične pomoči, o čemer bo polletno tudi poročala 25 članskemu Usmerjevalnemu odboru 

projekta (Steering Committee), katerega sestavljajo predstavniki vseh sodelujočih občin in 

drugih javnih ustanov, ter 5 članskemu ožjemu Upravnemu odboru (Management Board). O 

poteku aktivnosti pa bo redno poročala Evropski investicijski banki (EIB). V projekt ELENA je 

vključenih 26 primorskih in drugih občin (MO Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Bovec, 

Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Idrija, Občina 

Ilirska Bistrica, Občina Izola, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, MO Koper, Občina 

Logatec, Občina Log-Dragomer, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Postojna, Občina Pivka, 

Občina Renče-Vogrsko, Občina Sežana, Občina Zagorje, Občina Metlika, Občina Tolmin, 

Občina Žužemberk, Občina Jezersko, Občina Brežice), 2 stanovanjska sklada (SS MO Nova 

Gorica in SS MO Koper), 1 javno podjetje (javno podjetje Kovod Postojna d.o.o.), Dijaški dom 

Nova Gorica, Dom upokojencev Gradišče, Univerza v Novi Gorici ter Šolski center Nova 

Gorica. Projekt se je na osnovi sklenjenega aneksa št. 2 k pogodbi ELENA-2014-060 med EIB in 

GOLEO podaljšal za do 30.09.2020, kar je GOLEA z občinami in ostalimi partnerji v projektu 

uredila z Aneksom št. 5. Na osnovni zadnjega aneksa tako projekt traja od 01.10.2016 do 

30.09.2020. V okviru tehnične pomoči ELENA je bil pridobljen maksimalni znesek tehnične 

pomoči v višini 2.025.000 EUR, kar predstavlja 90% sofinanciranja upravičenih stroškov 

(stroški zunanjih izvajalcev in zaposlenih v IETP GOLEA). 10% upravičenih stroškov v višini 

225.000 EUR pa morajo sofinancirati občine in ostali koristniki tehnične pomoči iz lastnih 

proračunskih sredstev, kar morajo zagotoviti v lastnem proračunu in NRP za čas trajanja 

projekta. Skupna višina sofinanciranja iz tehnične pomoči je vezana na realizacijo investicij v 
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skupni višini 45 mio EUR med vsemi partnerji vključenimi v projekt. Poleg 10% deleža 

upravičenih stroškov pa morajo občine in ostali koristniki tehnične pomoči skladno z 

razdelilnikom v 3. členu Aneksa št. 5 k pogodbi št. 16/2016, podpisanega s strani MO Nova 

Gorica 30.09.2019, zagotoviti v svojih proračunih tudi sredstva za pokrivanje neupravičenih 

strokov (operativnih stroškov IETP GOLEA), ki so neposredno vezani na izvajanje projekta 

Elena. Po Aneksu št. 5 k pogodbi št. 16/2016 znaša delež MO Nova Gorica za kritje upravičenih 

tehničnega osebja na IETP GOLEA in neupravičenih stroškov, ki nastajajo na projektu Elena, 

15,27%, kar predstavlja delež koriščenja tehnične pomoči s strani MO Nova Gorica v skupnem 

koriščenju vseh občin. 

Osnovni namen aktivnosti v okviru operacije je priprava ustrezne projektne in druge 

dokumentacije ter koriščenje tehnične pomoči s strani Golee za pripravo investicijskih projektov 

na področju trajnostne energije. Cilj je izdelati vso potrebno dokumentacijo za prijavo projektov 

na različne javne razpise s strani ministrstev s področja energetskih sanacij, trajnostne rabe 

energije ipd. ter na podlagi te izdelane dokumentacije izpeljati planirane investicije. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 10 kos izdelane projektne in ostale dokumentacije 

- 2 svetovanji s strani IETP Golea 

- 1 zaposlena oseba iz ekipe IETP Golea, ki opravlja dela za MO Nova Gorica 

 

Stanje projekta 

Operacija je v fazi zaključevanja, saj se zaključuje 30.06.2020. Končno poročilo bo s strani 

Golee izdelano in oddano do 31.08.2020. S pristopom k projektu in podpisom pogodbe št. 

16/2016 in aneksa št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 k pogodbi 16/2016 ter na podlagi aneksa št. 7 k pogodbi 

16/2016, ki je v podpisovanju, med GOLEO in MO Nova Gorica se je MO Nova Gorica je MO 

Nova Gorica v obdobju trajanja projekta izvedla za 5.129.191,83 EUR investicij v energetske 

sanacije javnih stavb, DOLB, javno razsvetljavo in trajnostno mobilnost, kar znaša med vsemi 

izvedenimi investicijami partnerjev 10,23%. Istočasno pa je koristila za 352.795,66 EUR brez 

DDV tehnične pomoči za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru projekta Elena. 

MO Nova Gorica je v preteklosti in bo morala do zaključka projekta v svojem proračunu 

zagotoviti za 38.584,90 EUR z DDV lastnih proračunskih sredstev za kritje deleža upravičenih 

stroškov projekta. Ker je MO Nova Gorica koristila preveč tehnične pomoči glede na izvedene 

investicije, bo morala na podlagi sklenjenega aneksa št. 7 na podlagi Sklepa Usmerjevalnega 

Odbora je predvideno vrniti prekoračeno tehnično pomoč v višini 27,33 % zneska prekoračitve, 

ki za MO Nova Gorica znaša 33.588,00 EUR brez DDV oziroma 40.977,36 EUR z DDV. MO 

Nova Gorica pa je morala v preteklih letih in bo tudi v letu 2020 morala zagotoviti v okviru 

projekta tudi sorazmerni del neupravičenih stroškov IETP GOLEA (stroški najema, obratovalni 

stroški, PTT, IKT, amortizacije, obresti in provizije za vzete kredite, pisarniški material, stroške 

službenih poti, računovodstva ipd.) v skupni višini 31.128,20 EUR z DDV. Skupaj je tako MO 
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Nova Gorica za izvedbo operacije "Elena" v lastnem proračunu morala zagotoviti v letih od 2017 

do vključno 2020 110.690,46 EUR z DDV sredstev. 

 

V okviru operacije, in sicer v okviru tehnične pomoči je bila s strani zunanjih izdelovalcev 

izdelana naslednja projektna in ostala dokumentacija oziroma so bile opravljene naslednje 

storitve: 

- PZI za izvedbo energetske sanacije Telovadnice OŠ Branik 

- PZI za izvedbo energetske sanacije Vrtec Dornberk 

- PGD za izgradnjo prizidka in energetsko sanacijo Vrtca Šempas 

- IDZ za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Nova Gorica - enota Najdihojca 

- IDZ za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Solkan in štirih učilnic OŠ Solkan 

- IDZ za energetsko sanacijo obstoječega dela vrtca Nova Gorica - enota Mojca, objekta za 

vzdrževanje in izvedbo prizidka za umestitev dodatne učilnice 

- PZI za energetsko sanacijo Glasbene šole Nova Gorica - II. Faza 

- PZI za rekonstrukcijo kotlovnice Vrtec Nova Gorica - enota Najdihojca 

- Posnetek obstoječega stanja, geodetski načrt in projektna naloga za OŠ Milojka Štrukelj 

- IP "Javna razsvetljava MO Nova Gorica" 

- DIIP "Dograditev vročevoda in obnova vodovoda po Erjavčevi" 

- Tehnična dokumentacija za potrebe razpisa in tehnično svetovanje za Energetsko 

sanacijo javnih objektov MO Nova Gorica 

- Pravno svetovanje v postopku JR za izbor koncesionarja za prenovo in vzdrževanje javne 

razsvetljave 

- Strokovno svetovanje in podpora v postopku izbora zasebnega partnerja za prenovo javne 

razsvetljave v MO Nova Gorica 

- REP "Osnovna šola Milojke Štrukelj" 

 

V okviru tehnične pomoči smo koristili tudi delo zaposlenih v IETP Golea, in sicer za: 

- zaposleno osebo 

- svetovanje v postopku JN Javna razsvetljava 

- izdelavo REP Vrtec Najdihojca 

- izdelavo REP Vrtec Solkan 

- izdelavo REP Vrtec Mojca 

- izdelavo energetske izkaznice za Knjižnico Franceta Bevka 

- izdelavo DIIP za OŠ Milojka Štrukelj 

- izvedbo JN za električna vozila 

- izvedbo JN za električne polnilne postaje 

- projektiranje električnih polnilnih postaj 
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OB084-17-0003 NEKTEO 

Namen in cilj 

MO Nova Gorica je v letu 2017 pričela z izvajanjem EU projekta sofinanciranega s strani EU v 

okviru Interreg Slovenija-Avstrija. Namen operacije je ozaveščanje in izvajanje pilotnih 

aktivnosti na področju trajnostne rabe energije. Cilj operacije je izdelati program rabe energije 

po pilotnih javnih stavbah, nabaviti prikolico za promocijo in izobraževanje javnih uslužbencev 

in širše javnosti o pomenu učinkovite rabe energije, vzpostaviti energetski nadzorni sistem ipd. 

ter s tem prispevati k promociji in izobraževanju širše javnosti na vzorčnih primerih o pomenu 

učinkovite / trajnostne rabe energije. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 nabavljena prikolica, opremljena z didaktičnimi pripomočki 

- 1 program za prikaz rabe energije 

- 2 digitalna kioska 

- 8 javnih objektov z vzpostavljenim energetskim nadzornim sistemom 

 

Stanje projekta 

Operacija je v finančnem zaključevanju. V okviru operacije so bili doseženi vsi predvideni 

rezultati, in sicer: 

- izdelan program za prikaz rabe energije v občinskih stavbah (podatki se bodo prikazovali 

na monitorju v avli Mestne občine Nova Gorica) 

- izdelana dva digitalna kioska, ki sta nameščena na lokaciji MIC-a ter SENG-a z 

namenom prikazovanja vseh energetsko vzorčnih točk, ki so zajete v projektu NEKTEO 

(Slovenija - Avstrija) 

- nabavljena prikolica (Nekteo Ambasador) za promocijo ter izobraževanje javnih 

uslužbencev na temo učinkovite rabe energije (prikolica je opremljena z didaktičnimi 

pripomočki, katerih namen je izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in nenazadnje 

promocija projekta Nekteo; Ambasador je že potoval po celotnem območju partnerstva in 

na ta način povezoval aktivnosti in cilje projekta, vključujoč širok krog deležnikov) 

- vzpostavljen nadzorni sistem v  8 objektih v širšem sklopu objektov v okviru Mestne 

občine Nova Gorica (Centralnem vrtcu v Novi Gorici, MONG - občinski stavbi, OŠ 

Čepovan, OŠ Frana Erjavca, POŠ Ledine, OŠ Solkan, POŠ Prvačina in ŠP Nova Gorica), 

ki bo omogočal integracijo podatkov v obstoječ sistem upravljanja z energijo – CSRE, ki 

ga za izvajanje energetskega managementa v primorskih občinah uporablja energetska 

agencija GOLEA 
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OB084-17-0006 ROSIE 

Namen in cilj 

Tema projekta ROSIE je odgovorno inoviranje, ki je vse bolj aktualna vsebina v prostoru 

Evropske unije. S transnacionalnim sodelovanjem bo projekt dvignil nivo osveščenosti o 

dejavnikih, ki jih Evropska komisija in Organizacija združenih narodov promovirata kot 

gradnike odgovornega raziskovanja in inoviranja (Responsible Research and Innovation).  

Projekt daje poseben poudarek uporabi konceptov, ki spodbujajo vključevanje odgovornosti v 

procese inoviranja v malih in srednje velikih podjetjih. MO Nova Gorica se je osredotočila na 

inoviranje v turizmu z namenom usklajenega razvoja trajnostnega turizma destinacije Vipavska 

dolina. 

Usmeritve MO Nova Gorica so s projektom prispevati h krepitvi trajnostnega turizma in s tem 

spodbujanju razvoja odgovornega inoviranja v turizmu, kar sovpada s področjem delovanja 

Javnega zavoda za turizem Vipavska dolina. 

Projekt je sofinanciran iz transnacionalnega evropskega programa Interreg Srednja Evropa v 

višini 85%. Povezuje 11 partnerjev: raziskovalne ustanove, regionalne in lokalne skupnosti ter 

podporne organizacije osmih srednje-evropskih držav (Slovenije, Italije, Češke, Hrvaške, 

Madžarske, Nemčije, Poljske in Slovaške). Vodilni partner je CISE – Azienda speciale della 

C.C.I.A.A. di Forli-Cesena. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- vzpostavljen portal za promocijo turizma 

- strategija o odgovornem inoviranju v turizmu za izbrana podjetja 

- 4 delavnice 

 

Stanje projekta 

Projektne aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika 

porabe sredstev. Aktivnosti povezovanja turističnih akterjev destinacije Vipavska dolina, izvedba 

delavnic in priprava strategij o odgovornem inoviranju za izbrana podjetja, ki so potekale v letu 

2019, se bodo nadaljevale tudi v letu 2020 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, ki 

je projektni partner. Projekt se zaključuje 30.06.2020. 

OB084-17-0007 INNOWISE 

Namen in cilj 

Tema projekta INNO-WISEs je socialno podjetništvo, ki je vse bolj aktualna vsebina v prostoru 

Evropske unije. Sofinanciran projekta je zagotovljeno iz transnacionalnega evropskega programa 
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Interreg Srednja Evropa v višini 85%. Partnerstvo projekta je sestavljeno iz 12 partnerjev iz 5 

držav. Vodilni partner je Fondazione Politecnico di Milano. 

Glavni cilj projekta je uporaba transnacionalnega sodelovanja za dvig tehnoloških in 

upravljavskih kompetenc socialnih podjetij (Work Integration Social Enterprises). 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) na ravni celotnega projekta INNO-WISEs: 

- skupna regionalna strategija za dolgoročno podporo pridobivanja tehnoloških in 

upravljavskih spretnosti malih in srednje velikih socialnih podjetij 

- strategija razvoja IKT aplikacij in arhitekture 

- strategija za izboljšanje upravljavskih kompetenc socialnih podjetij 

- akcijski načrt za razvoj tehnoloških in upravljavskih kompetenc socialnih podjetij 

- inovativna tehnološka platforma, ki nudi upravljavska in tehnična orodja za socialna 

podjetja 

- pilotna aplikacija in predstavitev uporabe inovacijskih tehnologij sektorju socialnega 

podjetništva 

- usposabljanje socialnih podjetij s področja tehnoloških in upravljavskih kompetenc 

 

Stanje projekta 

V letu 2020 bo potekalo zadnje poročevalsko obdobje projekta. Projektne aktivnosti potekajo 

skladno z načrtovanim časovnim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 

Izvajajo se pilotne aktivnosti projekta, ki so usmerjene h krepitvi kompetenc subjektov socialne 

ekonomije. V sodelovanju s projektnimi partnerji se izvajajo usposabljanja za tovrstna podjetja 

in vzpostavlja projektna platforma za spletna orodja. Na osnovi usmeritev razvoja socialne 

ekonomije v občini, bodo izvedene tudi komunikacijske aktivnosti. 

OB084-17-0008 Projekt VIPava 

Namen in cilj 

Projekt VIPava je projekt sofinanciran  iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske 

raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 

2000 in zelenimi infrastrukturami. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. V okviru projekta MO 

Nova Gorica sodeluje kot eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo 

prehoda (brvi) čez reko Vipavo na območju naselja Saksid v Peklu, namenjeno pešcem in 

kolesarjem. MO Nova Gorica bo v okviru projekta VIPava sofinancirala tudi neupravičene 

stroške izvedbe tematske učne poti na svojem območju, katere nosilec je Občina Miren-

Kostanjevica. 
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Namen projekta je: 

- ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini ter ozaveščanje 

prebivalcev/obiskovalcev trase o pomenu varstva narave, predvsem rastlinskih in 

živalskih vrst ter habitatov ob reki Vipavi ter o ostalih naravnih vrednotah posameznega 

območja. S tem se bo spodbudilo lokalne prebivalce in obiskovalce k varovanju 

naravnega prostora. S tem se bo tudi razbremenilo najobčutljivejše dele projektnega 

območja zaradi pritiskov obiskovalcev ter omogočilo dolgoročno obnovitev, ohranitev 

oziroma izboljšanje stanja habitatov kvalifikacijskih vrst. 

Cilj projekta je: 

- izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina 

Vipave SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste 

izpostavljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-

u. 

- vzpostavitev naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi, ki bo potekala od njenega 

izvira pa do njenega izliva oziroma do meje z Italijo v Mirnu. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 brv (most) čez reko Vipavo 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije DGD in PZI za brv čez Vipavo na območju 

Pekel/Saksid. V letu 2020 je predvidena priprava projektne dokumentacije DGD za brv, 

pridobitev gradbenega dovoljenja, priprava PZI dokumentacije in pričetek izvajanja del na 

objektu brvi. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. Zaključek investicije je predviden 

v letu 2021. 

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega 

omrežja Nove Gorice  

Namen in cilj 

Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov 

CO2, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati 

med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Izvedba projekta bo s 

spodbujanjem kolesarjenja pripomogla tudi k večjemu srečevanju med prebivalci, njihovi 

socializaciji in povezljivosti. V okviru projekta je predviden ureditev posameznih odsekov 

mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, 

ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za 

kolesa ter urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.). Predvidena je ureditev oziroma 

izgradnja kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi 
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ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti od podaljška 

Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v 

Panovcu. Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev centra 

trajnostne mobilnosti, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti 

o pomenu trajnostne mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti bo nudil informacije o prometnih 

storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo dogodkov, 

prodajo vozovnic ipd. 

Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko 

omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta, v skupni dolžni cca 3.755 m, ter 

vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in 

povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. Izvedba projekta pa bo omogočala tudi 

doseganje naslednjih ciljev: 

- povečati delež kolesarjenja, 

- zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s 

kolesom, 

- zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji in pešci, 

- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev, 

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture, 

- izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo, 

- zmanjšati emisije CO2, 

- izboljšati urbano okolje (ureditev javnih površin), 

- spodbujati športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog med prebivalci, 

- povečati kakovost življenja v mestu in s tem privlačnost mesta kot bivalnega okolja, 

- ustvariti nova delovna mesta. 

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta 

dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih odsekov kolesarskih povezav: 

1. Rejčeva ulica v dolžini 540 m (ocena vrednosti znaša 939.218 EUR z DDV) 

2. Delpinova ulica v dolžini 275 m (ocena vrednosti znaša 647.194 EUR z DDV) 

3. Vojkova ulica in Ulica XXX. Divizije v skupni dolžini 515 m (ocena vrednosti znaša 

464.445 EUR z DDV) 

4. Cankarjeva ulica v dolžini 1.050 m (ocena vrednosti znaša 657.277 EUR z DDV) 

5. Južna kolesarska pot v dolžini 160 m (ocena vrednosti znaša 360.000 EUR z DDV) 

6. Trubarjeva ulica, podaljšek Delpinove ulice, podaljšek Kidričeve ulice in Streliška cesta 

v skupni dolžini 1.215 m (ocena vrednosti znaša 580.556 EUR z DDV) 

 

V okviru projekta je predvidena tudi ureditev 82,3 m2 centra trajnostne mobilnosti, ki zajema 

izvedbo rekonstrukcije in nakup opreme v vrednosti 149.865 EUR z DDV ter nakup licenčne 

programske opreme v vrednosti 42.700 EUR z DDV. 
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Za izvajanja vsebine/programa v okviru centra trajnostne mobilnosti je poleg stroškov Mestne 

občine Nova Gorica predvideno tudi najetje zunanjega izvajalca, ki bo skrbel za informiranje, 

izvajanje promocijskih akcij, kampanj za spodbujanje trajnostne mobilnosti, izvajanje programa 

evropskega tedna mobilnosti, za nudenje podpore deležnikom, za izvedbo različnih dogodkov, 

konferenc, seminarjev ipd., katerega vrednost znaša 315.873 EUR z DDV za celotno obdobje 

izvajanja projekta. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3.733 m rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske povezave) 

- 82,3 m2 urejenega in opremljenega centra trajnostne mobilnosti 

- 1 nov program v okviru centra trajnostne mobilnosti vezan na trajnostno mobilnost 

 

Stanje projekta 

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

izvajanja. Po izvedenem javnem naročilu je bila z izbranim izvajalcem del za vzpostavitev centra 

trajnostne mobilnosti podpisana pogodba. Investicija obsega obnovo objekta "Streetone" in 

nakup opreme. Investicija je v teku in bo predvidoma zaključena julija 2020. V letu 2020 je 

predvidena izvedba javnega naročila in izgradnja odseka "Južna kolesarska pot" ter izvedba 

javnega naročila in pričetek gradnje odseka "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. 

OB084-17-0011 LAS –  Kolesarjenje po Banjški in 

Trnovski  planoti  

Namen in cilj 

V letu 2017 je bil projekt "Planota biking: kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti" prijavljen 

na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno 

akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Osnovni namen projekta je vzpostavitev dolgoročnega razvojnega partnerstva na področju 

kolesarskega turizma za območje Planote z vzpostavitvijo konzorcija med različnimi deležniki 

ter izboljšanja turistične ponudbe na področju kolesarjenja na Planoti s pripravo skupnega 

turističnega kolesarskega produkta. Specifičen cilj, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova 

Gorica kot partner v projektu, je izvedba aktivnosti v povezavi z nabavo električnih kolesa 

namenjenih izposoji obiskovalcem Banjške in Trnovske planote ter priprave marketinške 

strategije. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 12 električnih kolesa namenjenih izposoji 

- 1 nov turistični produkt 

- 1 marketinška strategija 

 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi, kjer je predvidena promocija projekta in turističnega produkta 

nastalega v okviru projekta. 

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO  

Namen in cilj 

V začetku februarja 2017 sta bila na seji Nadzornega odbora za spremljanje Programa Interreg 

V-A Italija-Slovenija, soglasno odobrena dva projekta Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje EZTS GO »Isonzo-Soča« in »Salute-Zdravstvo«, katerih skupna vrednost znaša 10 

milijonov evrov. Z namenom delovanja in koordinacije s strani mestne občine ter za izvajanje 

vseh aktivnosti za vzpostavitev informacijske pisarne v okviru projekta "Salute-Zdravje" je v 

okviru operacije zaposlena ena oseba, ki aktivno dela na projektu od leta 2018. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 zaposlena oseba za čas trajanja operacije 

 

Stanje projekta 

Oblikovana je bila stalna čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je zadolžena za 

vzpostavitev čezmejne mreže socialnovarstvenih programov in storitev. Omenjena delovna 

skupina je izdelala analizo sistemov socialnovarstvene oskrbe v treh občinah tako z vidika javnih 

služb, kot zasebnih/nevladnih organizacij. Obenem je bil narejen popis in seznam vseh 

slovenskih in italijanskih organizacij, ki delujejo na območju EZTS GO. Organiziran je bil 

čezmejni strokovni posvet in izobraževanja za javne institucije ter nevladne organizacije, ki 

izvajajo socialnovarstvene programe in storitve na omenjenem območju. Poudarek je bil na 

temeljnih socialnih tematikah, in sicer na starostnikih, invalidnosti, revščini ter mladoletnikih in 

družini. 

Vse tri občine bodo podpisale protokole o skupnem delovanju in povezovanju socialnih storitev 

in ukrepov. V bodoče bodo v vseh treh občinah vzpostavljene tri informacijske pisarne, ki bodo 

delovale v smeri: čezmejnega sodelovanja, zmanjševanja tveganja revščine in povečanja socialne 

vključenosti ranljivih skupin prebivalstva, izboljšanja medresorskega sodelovanja in sodelovanja 
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z nevladnimi organizacijami (NVO) v smeri celostne obravnave uporabnikov ter pridobivanja 

dobrih praks sobivanja programov na področju socialnega varstva. 

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne 

odvodnje 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih voda. Cilj je izvesti manjše 

obnove, novogradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se 

izvajajo večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture na celotnem območju občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 obnovljena odseka meteorne kanalizacije na leto 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. V letu 2020 bo v sklopu gradnje kanalizacije izvedena obnova meteorne 

odvodnje v Lokah in obnova meteorne odvodnje na Streliški v Novi Gorici. 

OB084-18-0024 Urbana terasa v borovem gozdičku  

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev Borovega gozdička v samem mestnem centru Nove Gorice ter tako 

izboljšanje njegove urejenosti. Cilj je postaviti javne sanitarije ter sezonski gostinski objekt. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 javne sanitarije 

- 1 sezonski gostinski objekt 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Njegova izvedba je predvidena v letu 2021. 
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OB084-18-0026 Ureditev vaškega jedra Lokve  

Namen in cilj 

Naselje Lokve ima pomembno vlogo za poselitev na območju Banjške in Trnovske  planote, ki 

je obenem prepoznano tudi kot lokalno pomemben prostor za rekreacijo in oddih. V zadnjih letih 

se prostor naselja vse bolj prepoznava kot pomembna vstopno/izstopna turistična točka predvsem 

za kolesarskih turizem in druge dejavnosti v naravnem okolju. Vse bolj pa se naselje prepoznava 

tudi kot lokacija za turizem povezan z športnimi oziroma kondicijskimi dejavnostmi. Slednje ima 

kot posledico vse večje zanimanje za vlaganja v nastanitvene dejavnosti. Kljub vse večji 

prepoznavnosti pa je center naselja Lokve neurejen, brez ustrezne podporne javne infrastrukture 

in zato za obiskovalce neprivlačen oziroma omejen v svojem turističnem potencialu. Razvoj 

naselja Lokve je v prostorskem aktu že prepoznan in prepoznana je tudi potreba po smiselni 

razporeditvi dejavnosti v prostoru, saj ima  naselje Lokve izjemno krajinsko prepoznavnost, ki jo 

je potrebno primerno obvarovati. Zato je v prostorskem aktu občine predviden javni natečaj za 

ureditev centra naselja Lokve, v procesu katerega bo potrebno dogovoriti obseg območja, 

programe in nujne vsebine, ki bodo predmet natečaja ter na osnovi pridobljenih projektnih 

rešitev oblikovati seznam prioritetnih investicij, ki bodo omogočile postopno prenovo in 

nadgradnjo vaškega jedra. 

Cilj operacije je pridobiti sosledja finančno in časovno omejenih investicij za namene prenove 

jedra naselja Lokve. S pripravljenim okvirjem potrebnih investicij bo za potrebe prenove jedra 

možno iskati vire sofinanciranja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 javni natečaj 

 

Stanje projekta 

Operacija je v pripravljalni fazi. V pripravi je projektna naloga. 

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova 

Gorica -  Kromberk 

Namen in cilj 

Investitorjeva strategija, ki jo z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in ceste v poslovno-

ekonomski coni Nova Gorica-Kromberk želi doseči, je zagotoviti ustrezne pogoje mikro, malim 

in srednje velikim za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti z namenom zagotovitve novih 

delovnih mest in izboljšanja privlačnosti občine tako za gospodarsko aktivnost kot za 

naseljevanje v mestni občini Nova Gorici. 
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V letu 2021 in 2022 je predvidena izgradnja komunalne opreme cone in prodaja komunalno 

opremljenih parcel subjektom, ki bodo v javnem pozivu oziroma dražbi sprejeli in izvedli 

ustrezne postopke za izvedbo nakupa.  

 

Ključne faze izvedbe komunalne opreme so: 

- podaja popolne vloge za sofinanciranje na MGRT (do 31.12.2020) 

- izvedba GOI del 

- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji t.j. 

predvideno v l.2024) 

 

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila dosego naslednjih splošnih ciljev: 

- povečati ponudbo trenutno manjkajočih ustrezno komunalno opremljenih in prometno 

dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti na območju MO Nova Gorica, 

- s tem omogočiti zainteresiranim podjetjem, da si po konkurenčnih cenah zagotovijo 

ustrezne površine za njihov gospodarski oz. podjetniški razvoj, 

- - povečati privlačnost lokalnega okolja za privabljanje novih, tudi tujih investitorjev,• 

ustvariti pogoje za nastajanje novih podjetij in širitev obstoječih ter za razvoj novih 

dejavnosti, 

- s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na območju investicije, 

- izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva, 

- prispevati k zmanjšanju »bega možganov«, 

- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni ter širši regionalni in državni 

ravni. 

Zgoraj navedeni splošni cilji bodo doseženi preko naslednjih specifičnih ciljev oziroma 

predvidenih ukrepov v komunalno opremo poslovne ekonomske cone, ki bo merila cca 4,55 ha.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- dostopnih cest v skupni dolžini 747 m (cesta D dolžine 345 m; cesta E dolžine 300 m, 

cesta F dolžine 102 m) 

- vodovoda različnih dimenzij (DN 125 mm, DN 150 mm in DN 250 mm) v skupni dolžini 

1.622,3 m 

- fekalne kanalizacije (DN 250 mm in DN 400 mm) v skupni dolžini 360,2 m 

- padavinske kanalizacije različnih dimenzij (DN 250-800 mm) v skupni dolžini 1.078,1 m 

- gradbenih del za elektro kabelsko kanalizacijo v skupni dolžini 488 m ter NN 

elektroenergetskega omrežja v skupni dolžini 530 m 

- gradbenih del za novo transformatorsko postajo Surovina (2 x 1000 kVA), ki bo 

nadomestila obstoječo TP Surovina 

- javne razsvetljave v skupni dolžini 842 m 

- gradbenih del za telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 m 
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- rezervoarja požarnih vod s prostornino 112 m3 na severovzhodnem delu območja 

nameravanega posega. 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 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.  

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. 

OB084-18-0031 Walk of Peace -  Interreg SLO-ITA 

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj 

dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili 

na čezmejni program INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Posebnost našega območja 

je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma 

slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo 

prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno 

ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega 

kulturnega turizma. Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve 

modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega 

produkta Sabotin – park miru. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 122 m2 prenovljenega in opremljenega prostora namenjenega centru za obiskovalce na 

Sabotinu 

- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2019 je bil obnovljen objekt namenjen centru za 

obiskovalce na Sabotinu. V letih 2020 in 2021 pa je predvidena nabava vse potrebne opreme za 

vzpostavitev inovativnega in modernega centra za obiskovalce na Sabotinu, s čimer se bo 
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nadgradilo turistični produkt Sabotin-park miru. Uredilo se bo tudi novo tematsko Sabotinsko 

krožno pot in izvedlo manjše investicije v drugih občinah. 

OB084-18-0032 LAS –  Vzpostavitev gradu Rihemberk kot 

središča trajnostnega turizma Goriške –  z  ureditvijo  za 

interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne 

dediščine gradu in širšega območja  

Namen in cilj 

Grad Rihemberk predstavlja fizično in programsko velik neizkoriščen razvojni potencial širšega 

goriškega prostora. Namen operacije je vzpostavitev gradu Rihemberk kot središče trajnostnega 

turizma Goriške - z ureditvami za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine 

gradu in širšega območja. Glavni cilj je vzpostaviti grad Rihemberk kot široko prepoznano in 

izrazito povezovalno središče kulturnega in naravoslovnega turizma, s poudarkom na 

dediščinskem in trajnostnem turizmu. S tem bodo pridobila tudi ostala vključena urbana naselja, 

saj se bodo promocijske aktivnosti naslanjale na celovito območje (Šempeter, Bukovica, 

Dobrovo, Miren), ki se ponaša z dvorci, vilami ali drugo kulturno dediščino. Operacija je 

sofinancirana v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izdelana in nameščena interpretacijska in druga oprema za obiskovalce gradu Rihemberk 

- izdelana spletna stran Grad Rihemberk 

- izdelan itinerarij za uporabo poti v okolici gradu z označitvijo stare grajske poti med 

Branikom in gradom Rihemberk 

- izdelane predstavitvene in promocijske tiskovine Grad Rihemberk 

- 1 javni dogodek 

 

Stanje projekta 

Operacija je v izvajanju. Prve aktivnosti so bile izvedene v 2019. V letu 2020 je v delu aktivnosti 

prišlo do zastojev zaradi omejitev vezanih na virus Civid-19, vendar je načrtovana izvedba vseh 

aktivnosti MO Nova Gorica, vključno z izvedbo javnega dogodka do 30.08.2020. 
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OB084-18-0033 LAS –  Dostopnost dobrin in storitev za 

ranljive skupine na podeželju  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »Dostopno podeželje – dostopnost dobrin in 

storitev za ranljive skupine na podeželju«. Projekt je sofinanciran v okviru javnega poziva za 

izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino 

LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z izvedbo operacije, ki bo 

povezoval javne in zasebne ustanove in civilno družbo, se želi izboljšati socialne storitve in 

socialno vključenost na podeželju za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin, kar je tudi njen 

osnovni namen. Cilj operacije je izdelava elaborata dostopnosti ter promocijskega materiala ter s 

tem izboljšati dostopnost do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in 

enakopravnost, povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo 

vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- elaborat "Načrt dostopnosti" 

- 2 informacijski tabli 

- 2.500 razglednic 

 

Stanje projekta 

Operacija je v izvajanju. V letu 2019 je bil že izdelan elaborat "Načrt dostopnosti", v letu 2020 

pa je predvidena še postavitev 2 informacijskih tabel in tisk 2.500 kosov razglednic Šempasa. 

OB084-18-0036 LAS –  Inovativno partnerstvo za razvoj 

vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »EnoTur: Inovativno partnerstvo za razvoj 

vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline«. Projekt je sofinanciran v okviru javnega 

poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 

skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je 

namenjen pospeševanju razvoja podeželja v okviru vinogradništva in enoturizma spodnje 

vipavske doline. Prednosti območja so v dobrih naravnih danostih za razvoj vinogradništva in 

turizma, vendar na danem področju manjkajo povezave in partnerstva med deležniki. S 

predlaganim projektom želimo povezati vinarje in deležnike enoturizma spodnje vipavske doline 

v inovativno partnerstvo, postaviti poenoten pravilnik za zaščito oznake porekla vinogradov na 
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strmih legah spodnje vipavske doline (Vipavska dolina Izbrano) ter enoten portal za promocijo 

enoturizma spodnje vipavske doline. Portal bo omogočal rezervacije degustacij na kmetijah 

(vinske ceste) in nočitev na turističnih kmetijah. Oboje predstavlja inovativnost in novost v 

regiji. Cilj Mestne občine Nova Gorica v okviru projekta je izdelati celostno grafično pogodbo in 

nov logotip za vzpostavljeno inovativno partnerstvo, izvesti promocijsko akcijo ter 

zagotoviti/izdelati ustrezen promocijski material, ki bo pripomogel k ustrezni promociji 

vključenih vinarjev in deležnikov enoturizma v projekt. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izdelana celostna grafična pogodba in logotip 

- nova spletna stran 

- izvedena 1 promocijska akcija 

- izdelan promocijski material 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. V letu 2020 je predvidena izdelava spletne strani in izdelava 

profesionalnih fotografij za izvedbo promocijskih aktivnosti v okviru projekta. 

OB084-18-0037 Vzpostavitev s istema izposoje koles  -  GO-

KOLO 

Namen in cilj 

Razlogi za investicijsko namero je slab izkoristek kolesarskega omrežja in ugodni pogoji, ki jih 

ponuja območje, za njegov nadaljnji razvoj. Cilj investicije je zato vzpostavitev sistema za 

izposojo koles, ki bo enostaven za uporabnika, zagotavljal pogoje za opravljanje kratkih poti s 

kolesom in s tem prispeval k spremembi mobilne kulture. Osnovni namen projekta je uvedba 

sistema izposoje javnih koles v MO Nova Gorica in s tem preusmeritev iz motoriziranega 

prometa na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke pri iskanju rešitev za premajhno število 

parkirnih mest, zmanjševanje prometnih konic, izpuste toplogrednih plinov, prekomerno 

obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja. 

Projekt predvideva vzpostavitev sistema izposoje koles z ureditvijo 6 lokacij na območju MO 

Nova Gorica, dobavo in montažo opreme (programska oprema in infrastruktura – postajališča, 

priklopna mesta, terminali, …), nabavo in dobavo 22 navadnih in 7 električnih koles ter storitev 

vzdrževanja in upravljanja sistema izposoje koles (3 leta). Sistem bo uporabniku dajal možnost 

alternativnih oblik mobilnosti in s tem pomembno vplival na zmanjšano uporabo osebnih 

avtomobilov, kar bo imelo številne ekonomske, družbene kot okoljske prednosti. Projekt 

pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vpliva na višji nivo rekreacije 

prebivalstva in tako na fizično kot psihično zdravje ljudi. Nenazadnje bo imel sistem izposoje 
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tudi pomembno promocijsko vrednost, saj se bo na tak način promoviralo kolesarjenje in 

trajnostno mobilnost nasploh. To bo prineslo mestu večjo prepoznavnost, možnost nadaljnje 

rasti, modernizacijo in izboljšanje pogojev za razvoj turizma. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 6 urejenih lokacij za izposojo koles 

- 48 priklopnih mest 

- 22 navadnih koles 

- 7 električnih koles 

 

Stanje projekta 

Projekt je bil v letu 2018 uspešno prijavljen na Javni poziv Ministrstva za infrastrukturo za 

sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V letu 2019 je bilo izvedeno JN za izbiro izvajalca 

vzpostavitve sistema. Izbran ni bil noben ponudnik. V začetku leta 2020 (februar) je bilo JN 

objavljeno ponovno. Projekt je trenutno v fazi izvedbe postopka izbire izvajalca s pogajanji. V 

kolikor bodo pogajanja uspešna, se podpis pogodbe pričakuje v juniju 2020. Da bi se izognili 

morebitni nevarnosti izgube nepovratnih sredstev, smo na Ministrstvo naslovili prošnjo za 

podaljšanje časa trajanja projekta do marca 2021. 

OB084-18-0038 URBINAT 

Namen in cilj 

Projekt URBiNAT (Healthy corridors as drivers of social housing neighborhoods for the co-

creation of social, environmental and marketable NBS) se osredotoča na regeneracijo in 

integracijo degradiranih območjih, v neposredni bližini urbaniziranih površin, s pomočjo 

inovativnih rešitvah, ki izhajajo iz samega naravnega okolja NBS (Nature-Based Solutions). Na 

ta način želi s pomočjo sonaravnih in trajnostnih načel zagotoviti ponovno socialno oživitev 

degradiranega območja, ki bo neposredno povezano z urbanim delom. Cilj projekta je 

oblikovanje novih "zelenih javnih prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in naravnih 

povezav z bližnjimi stanovanjskimi skupnostmi. Projekt predlaga uvajanje novih modelov 

urbanega razvoja z inovacijami v javnem prostoru. Spodbuja socialno kohezijo s pomočjo živih 

laboratorijev (living labs), katerih cilj je prenos dobre prakse v domače okolje. Zajema vzorčne 

procese eksperimentiranja in inovativnosti metodologij, so-oblikovanja in so-implementacije ter 

medsebojnega vplivanja znanstvenih dognanj in znanj iz lokalnih skupnosti. V Mestni občini 

Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. V preteklosti je bil sam 

vodotok izpostavljen preveliki onesnaženosti, zaradi neprimerne opremljenosti s komunalno 

infrastrukturo. Z začetkom izgradnje Centralne čistilne naprave Nova Gorica se je kvaliteta 

kakovosti vode Korna izboljšala. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki poteka skozi mesto 
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Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Je eden izmed 

naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno območje ob 

Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo naravnih rešitev 

(NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga povezale z 

urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne 

dokumentacije. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), vezani na aktivnosti MO Nova Gorica: 

- 1 projektna dokumentacija za ureditev območja ob Kornu 

- 1 komunikacijski načrt 

- 1 »living lab« (prostor za participacijo javnosti) 

- 1 organizirano partnersko srečanje 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja in aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnim načrtom. 

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je ureditev okolju prijazne trajnostne prometne infrastrukture (skupni 

prometni prostor in vozlišče P+R), s katerim bo izveden prvi obsežnejši ukrep povečanja 

atraktivnosti urbanega naselja Solkan z vzpostavitvijo prvega odseka za varno vodenje 

kolesarjev in atraktivne infrastrukture za pešce ter s tem vozlišča P+R, s katerim se bo vsaj del 

voznikov osebnih avtomobilov preusmerila na bolj trajnostne oblike mobilnosti. S tem se bo 

zagotovilo večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjšalo prometne zastoje, 

zmanjšalo negativne vplive motornega prometa na okolje ter vzpodbudilo trajnostne mobilnosti. 

Zagotovilo se bo primerno infrastrukturo za trajnostno mobilnost in njeno uporabnost ter tudi 

možnost izbire trajnejših oblik prevoza na območju, kar bo prispevalo k spremembi potovalnih 

navad v Novi Gorici, regiji in Sloveniji, predvsem pa k zaustavitvi deleža opravljenih poti z 

osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih kilometrov v urbanih središčih. 

Glavni cilj projekta je v načrtovanem obdobju na območju severnega dela Solkana urediti skupni 

prometni prostor (shared space), površine 2.667 m2, urediti zvezne poti za pešce v skupni dolžini 

748 m ter vzpostaviti vozlišče P+R tipa »B1«, kjer voznik nadaljuje potovanje z javnim 

potniškim prometom, s 59 parkirnimi mesti za avtomobile (52 PM za osebne avtomobile + 3 PM 

za osebne avtomobile za invalide + 5 PM za električne osebne avtomobile – 1 PM za taksi) na 

urbanem območju znotraj naselja Solkan in mesta Nova Gorica, s ciljem razbremenitve starega 

jedra Solkana v neposredni bližini, povečanja deleža potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi 

prometnimi načini in javnih potniških prometom ter zmanjšanja emisij CO2 iz osebnega 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 78 

avtomobilskega prometa. S tem se bo zmanjšalo število opravljenih potniških kilometrov z 

osebnim motornih vozilom v urbanih središčih za 345 km. V okviru projekta so vključene tudi 

aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta 

dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2.667 m2 skupnih prometnih površin 

- 748 m dolge zvezne poti za pešce 

- 58 m2 površine za mirujoči promet 

- 1 novozgrajeno vozlišče P+R s 59 parkirnimi mesti 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 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. 

OB084-18-0041 GREVISLIN 

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu "Grevislin - Zelena infrastruktura, 

ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah", ki smo ga skupaj s 

partnerji prijavili na čezmejni program Interreg V-A Italija-Slovenija-2020. Skupaj z Občino 

Miren-Kostanjevica in Občino Renče-Vogrsko bo izvedla štiri pilotne investicije ter izdela 

projektno dokumentacijo. Občina Miren - Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko v projektu 

nastopata kot pod-partnerja, Mestna občina Nova Gorica pa kot partner projekta. 

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustrezne zelene infrastrukture za ohranitev in izboljšanje 

stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki sodi pod območje Nature 2000. S tem 

se bo pripomoglo k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu 

ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000. 
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Cilj projekta je izvedba pilotnih investicij, in sicer: 

- "Ureditev zelene infrastrukture na vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in 

zazelenitvijo" t.j. novogradnja manj zahtevnega objekta - parkirišča 

- "Infoteka Grad Rihemberk" t.j. obnoviti in opremiti tri prostore v prvem nadstropju 

Gradu Rihemberk 

- "Sanacija brežin med starim in novim mostom z ureditvijo pešpoti pred naseljem Renče" 

- "Sanacija sanacija brežin med starim mostom in mlinom pa v naselju Renče" 

- V okviru projekta se bo izdelalo tudi projektno dokumentacijo. V okviru projekta so 

vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in 

Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

V okviru projekta Grevislin se bo za območje Občine Miren-Kostanjevica izdelalo projektno 

dokumentacijo za naslednje ukrepe: 

1. Vzpostavitev zelene infrastrukture na odseku Vrtojbice med CN v Vrtojbi in iztokom v 

reko Vipavo ter ureditev naravoslovne tematske poti 

2. Krajinska obvodna ureditev območja pri Grabcu 

3. Navezava urbanega območja Mirna na obvodno zeleno infrastrukturo  

4. Vzpostavitev retenzijskih volumnov na območju Biljenskih gričev  

5. Vzpostavitev kontroliranih razlivnih površin ob Biljenskem potoku  

6. Glinokop v Biljah – zelena infrastruktura 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 36 novih parkirnih mest na območju Vstopne točke Lijak na območju MO Nova Gorica 

- 128,4 m2 obnovljenih prostorov za potrebe Infoteke v vhodnem stolpu Gradu Rihemberk 

na območju MO Nova Gorica 

- 99 m saniranih brežin na območju Občine Renče-Vogrsko 

- 1 komplet izdelane projektne dokumentacije za 6 ukrepov na območju Občine Miren-

Kostanjevica 

 

Stanje projekta 

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

Projekt je v fazi izvajanja. Mestna občina Nova Gorica bo kot partner v projektu izvajala 

aktivnosti na območju svoje občine, kot tudi na območju Občine Renče-Vogrsko in Občine 

Miren-Kostanjevica skladno s sporazumom o sodelovanju. 

Mestna občina je v začetku leta 2020 izvedla javno naročilo za izvedbo del "Vstopna točka 

Lijak". Investicija v ureditev Vstopne točke Lijak (parkirišča in zazelenitev) bodo zaključena v 

roku 120 dni od podpisa gradbene pogodbe. S strani mestne občine je bila v začetku leta 2020 

podpisana tudi pogodba za izdelavo izvedbenega scenarija vsebine Infoteke na gradu Rihemberk, 

katerega rok izdelave je do konca junija 2020. Sledili bodo še načrti opreme z grafičnim 
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oblikovanjem razstave in ostale pripadajoče opreme. Izvedba ureditve "Infoteke na gradu 

Rihemberk", ki zajema investicijsko vzdrževalna dela in opremo prostorov, je predvidena v letu 

2021. V letu 2020 se bo na območju Občine Renče-Vogrsko pričelo z investicijo v ureditev 

zelene infrastrukture ob reki Vipavi. Ravno tako se bo za Občino Miren-Kostanjevica pričelo s 

pripravo ustrezne projektne dokumentacije za izvedbo 6 predvidenih ukrepov zelene 

infrastrukture. 

OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo 

vilo 

Namen in cilj 

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo 

dostopa«, ki bo sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V okviru projekta se 

bo rekonstruiralo/obnovilo Laščakovo vilo, Vhodni objekt in garažo, kar bo pripomoglo k 

ohranitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena, z namenom ohranitve in oživitve edinstvene 

kulturne in vrtno-arhitekturne dediščine. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi 

kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo 

vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. Z njegovo izvedbo bo pospešen 

tudi skladen kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem 

visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda 

vseh občanov v MO Nova Gorica. S tem se bo povečalo tudi samo atraktivnost območja, saj bo 

omogočen dostop do objektov vsem prebivalcem, obiskovalcem in turistom. 

Cilj projekta je v načrtovanem obdobju rekonstruirati/obnoviti Laščakovo vilo in druge objekte v 

skupni površini 785,38 m2 ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni spomenik lokalnega 

pomena (Nova Gorica – Rafutski park z vilo; EŠD 7917). Njegova izvedba bo izboljšala stanje 

kulturnega spomenika lokalnega pomena, ponudila nove, tudi turistično zanimive vsebine na 

urbanem območju občine, izboljšala kakovost življenjskega standarda in bivanjskih pogojev 

prebivalcev občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 785,38 m2 rekonstruirane/obnovljene skupne površine Laščakove vile, vhodnega objekta 

in garaže 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V izdelavi je IZP in PZI projektna dokumentacija za projekt 

OB084-19-0044 "Revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". V nadaljevanju leta in v 

začetku naslednjega leta je predvidena še izdelava razpisne dokumentacije in sama izvedba 

javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za vhodni objekt, Laščakovo 

vilo in garažo v okviru parka. 
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OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

porečju Soče -  Aglomeracija Kromberk 

Namen in cilj 

V letu 2015 je bila zgrajena CČN Nova Gorica, ki je zasnovana za čiščenje odpadnih vod, ki se 

stekajo iz MO Nova Gorica, Občine Šempeter Vrtojba in Občine Miren Kostanjevica. 

Zmogljivost čistilne naprave je 52.500 PE obremenitve za vodno linijo in 80.000 PE za linijo 

dehidracije in sušenja blata, ki predvideva tudi obdelavo blata z drugih čistilnih naprav. V sklopu 

projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) je bil urejen 

večji del kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji ID 1515 Kromberk. Obremenitev aglomeracije 

ID 1515 Kromberk znaša 21.540 PE, od tega 19.218 PE gospodinjstev in 2.322 PE ostalih 

dejavnosti, tako da je dosežena 96,6% priključenost na kanalizacijski sistem in s tem na ustrezno 

čiščenje. 

Izvedba projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Agomeracija Kromberk" 

katerega je namen ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je za razvoj občine 

zelo pomembna. Priključitev objektov na kanalizacijski sistem, ki se steka v čistilno napravo z 

ustrezno stopnjo čiščenja, je poleg oskrbe s pitno vodo osnoven pogoj za razvoj sodobne družbe 

in skrbi za osnovno zdravje ljudi in prispeva k manjšemu onesnaževanju okolja. Investicija je 

bistvenega pomena za razvoj občine in regije. Osnovni namen projekta je povečanje 

priključenosti gospodinjstev in ostalih dejavnosti na območju aglomeracije Kromberk (ID 1515 

Kromberk) na odvajanje in čiščenje odpadne vode. 

Cilj projekta je zgraditi 12 novih odsekov kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda, 

vključno s črpališči, meteorno kanalizacijo, vodovodom, pločnikom in priključki na NN, TK in 

JR, kar bo omogočilo dodatno priključitev gospodinjstev in ostalih dejavnosti na območju 

aglomeracije na odvajanje in čiščenje odpadne vode. Po izvedbi projekta bo v aglomeraciji ID 

1515 Kromberk na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode priključenih dodatnih 384 PE, od 

tega 375 PE iz gospodinjstev in 9 PE iz dejavnosti. Tako bo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk 

98,38% obremenitve priključene na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega 

čiščenja odpadnih voda. Projekt sledi tudi specifičnemu cilju OP EKP 2014-2020 v okviru 

prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotska raznovrstnost", in sicer "zmanjšanje emisij v vode 

zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem 

izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi 

katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul. L. št. 263, str. 911) 

do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na 

območjih poselitve, ki so obremenjena z več kot 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih 

občutljivih območij, niti na vodnem območju Donave". 

 

V okviru projekta je predvidena izvedba / novogradnja naslednjih odsekov kanalizacijskega 

omrežja z vso spremljajočo infrastrukturo: 

1. pod Škabrijelom v dolžini 340 m (ocena vrednosti odseka znaša 194.988 EUR) 

2. Vojkova ulica v dolžini 105 m (ocena vrednosti odseka znaša 44.167 EUR) 
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3. Ulica Vinka Vodopivca v dolžini 488 m (ocena vrednosti odseka znaša 378.339 EUR) 

4. Ulica Med Trtami v dolžini 475 m (ocena vrednosti odseka znaša 296.187 EUR) 

5. Ščedne v dolžini 287 m (ocena vrednosti odseka znaša 115.770 EUR) 

6. Ulica Toma Brejca v dolžini 245 m (ocena vrednosti odseka znaša 379.967 EUR) 

7. Barje v dolžini 489 m (ocena vrednosti odseka znaša 229.106 EUR) 

8. Erjavčeva ulica čez progo v dolžini 374 m (ocena vrednosti odseka znaša 201.734 EUR) 

9. Liskur v dolžini 961 m (ocena vrednosti odseka znaša 417.777 EUR) 

10. Ulica Klanec v Solkanu nad kajak centrom v dolžini 367 m (ocena vrednosti odseka 

znaša 209.203 EUR) 

11. Velika pot v Solkanu v dolžini 67 m (ocena vrednosti odseka znaša 136.857 EUR) 

12. Cesta 25. junija v dolžni 488 m (ocena vrednosti odseka znaša 194.687 EUR) 

V okviru projekta je predvidevana tudi rekonstrukcija in ureditev pločnika na Ulici Vinka 

Vodopivca v dolžini 440 m (ocena vrednosti znaša 583.755 EUR z DDV). 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4.686 m novozgrajene fekalne kanalizacije 

- 828 m novozgrajene meteorne kanalizacije 

- 353 m novozgrajenega vodovoda 

- 440 m rekonstruiranega pločnika 

- 5 črpališč 

- 235 m novozgrajenega priključka NN 

- 124 m novozgrajenega priključka za javno razsvetljavo 

- 52 m novozgrajenega priključka za TK 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 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. 
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OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - 

EUROPEAID/DEAR 

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu CULPEER4CHANGE (2019-2022), ki je 

sofinanciran v okviru programa EUROPEAID (DEAR). Skupaj s 17 partnerji, ki predstavljajo 

nevladne organizacije s področja globalnega učenja ter občine iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, 

Danske, Bolgarije, Italije, Poljske, Bolivije in Tanzanije, bo z inovativnimi pristopi ozaveščala 

mlade o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic 

ter migracij. Vrednost projekta v celoti znaša 3.442.318 €. Znesek sofinanciranja EU znaša 

3.098.086 €. V okviru projekta bodo partnerji izvedli več medkulturnih delavnic v šolah in 

drugih izobraževalnih ustanovah ter številne kulturne dogodke v sodelovanju s partnerji držav 

globalnega juga z namenom ozaveščanja mladih o tematikah trajnostnega razvoja. V času 

trajanja projekta bo organiziranih 7 konferenc, na katerih se bodo deležniki seznanili z 

inovativnimi koncepti v izobraževanju ter o njih razpravljali. Ti dogodki se bodo slovesno 

zaključili z otvoritvijo večje poslikave/grafita na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo 

bodo izdelali lokalni umetniki v sodelovanju z umetniki globalnega juga ter šolarji. Znotraj 

projekta gostujejo skupine mladih umetnikov iz Afrike, Azije ter Srednje in Južne Amerike. V 

času trajanja projekt bosta Novo Gorico oz. njene šole obiskali v povprečju dve skupini na leto. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), vezani na aktivnosti MO Nova Gorica: 

- 1 mednarodna konferenca 

- 1 zidna poslikava 

- 2 gostovanji skupin globalnega juga na leto 

 

Stanje projekta 

MO Nova Gorica je maja in junija 2019 gostila umetniško skupino iz El Salvadorja. Skupina je 

gostovala ne samo na šolah na Goriškem, ampak tudi v drugih krajih po Sloveniji. Konec junija 

2019 je MO Nova Gorica organizirala prvo konferenco v okviru projekta na Mostovni. Zvrstilo 

se je tudi nekaj delovnih sestankov v občinski stavbi, na katerih so sodelovali predstavniki 

ostalih projektnih partnerjev. Septembra je v središču Nove Gorice nastajala zidna poslikava, na 

kateri so delali trije umetniki - dva tuja, iz Bolivije in Mehike - ter ena domača umetnica. Vse 

goriške osnovne šole so se odzvale ter spodbudile svoje najbolj umetniško nadarjene učence k 

sodelovanju. 26 učencev je skupaj z umetniki ustvarjalo zidno poslikavo, katera je bila 

slavnostno odprta 3. oktobra 2019. Isti dan je potekala tudi gledališka predstava bolivijske 

umetniške skupine "Teatro Trono". Mladi Bolivijci so nastopali tudi drugod po Sloveniji. Konec 

oktobra sta se dve predstavnici MO Nova Gorica udeležili druge mednarodne konference ter 

odprtja druge zidne poslikave v bolgarskem Plovdivu. 
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Leto 2020: februarja 2020 sta se dve predstavnici MO Nova Gorica udeležili konference ter 

odprtja zidne poslikave v Tanzaniji, v Dar es Salaamu. Junija 2020 bi MO Nova Gorica morala 

gostiti gledališko skupino "MUKA" iz Južne Afrike, septembra 2020 pa še skupino iz Peruja, 

vendar sta bila obiska zaradi pandemije COVID-19 odpovedana. Obstaja možnost organizacije 

delavnic na daljavo, prek spleta, zaradi tega se bodo oblikovale spletne platforme. V letu 2020 

naj bi vseeno organizirali še dve konferenci ter odprtji zidnih poslikav, najprej septembra na 

Danskem, potem pa še konec oktobra na Poljskem. 

Leto 2021: organizirani bosta dve konferenci, v Italiji in v Avstriji, prav tako bo MO Nova 

Gorica gostila dve ali celo tri skupine otrok/ najstnikov iz Afrike, Južne Amerike in/ ali Azije. 

OB084-19-0002 Grad Rihemberk -  vzdrževalna dela na 

delu strehe,  fasad in obzidja  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je dotrajanost streh, obzidij in drugih delov kulturnega 

spomenika Grad Rihemberk. Namen projekta je izvedba nujnih vzdrževalnih in investicijsko 

vzdrževalnih del na gradu Rihemberk v Braniku, ki sodi med kulturne spomenike državnega 

pomena. S tem se bo zagotovilo ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena. Izvedba 

projekta bo tako dolgoročno zagotovila urejen in varen dostop v notranjost gradu, ki je bil leta 

2017, po dolgem obdobju zapuščenosti, ponovno dostopen za javnost.  

Cilj je izvesti vzdrževalna dela za ohranitev kulturnovarstvenih lastnosti obravnavanih delov 

gradu Rihemberk (streh, fasad in obzidja), kulturnega spomenika državnega pomena ter tako 

izboljšati fizično stanje kulturnega spomenika Grad Rihemberk, izboljšati varovanje 

kulturnovarstvenih in naravovarstvenih vsebin gradu, poskrbeti za boljšo urejenost in varnost 

obiskovalcev gradu Rihemberk. V okviru projekta se bo tako obnovilo streho južnega palacija 

gradu, vhodnega poslopja s pripadajočim stolpom, severozahodnega stolpiča in severnega 

stolpiča, obnovilo fasad vhodnega poslopja s pripadajočim stolpom, severozahodnega stolpiča in 

severnega stolpiča, utrdilo in uredilo obrambno obzidje med opisanimi grajskimi stolpi v 

zahodnem in severnem delu grajskega kompleksa ter obnovilo zidane zobčaste zaključke na 

glavnem grajskem stolpu in obrambnem balkonu, v skupni površini cca 2.222 m2. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5 obnovljenih streh v skupni površini cca 546 m2 

- 4 obnovljene fasade in 2 obnovljena odseka obrambnega obzidja (zahodno in 

severozahodno) v skupni površini cca 1.676 m2 

- obnovljeni zidani zobčasti zaključki na dveh obrambnih strukturah (glavni stolp, 

obrambni balkon). 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Dela na projektu so bila začeta v novembru 2019, na podlagi prijave 

na razpis Ministrstva za kulturo za vzdrževanje kulturnih spomenikov 2019-2020. 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. 

OB084-19-0003 Spodbujanje trajnostne mobilnosti  na 

čezmejnem območju -  projekt MUSE 

Namen in cilj 

Projekt MUSE je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija- Italija 2014-

2020. Namen projekta je povečevanje sposobnosti javne uprave za vključevanje energetske 

učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti in čezmejno sodelovanje med javnimi 

upravami s pomočjo raziskovalnih centrov/univerz za vključevanje energetske učinkovitosti v 

mobilnih storitvah. Partner v projektu je RRA Severne Primorske. Mestna občina Nova Gorica 

bo sofinancirala aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta MUSE izvajale na območju občine. Te 

aktivnosti so: 

- izdelava smernic za vključevanje politike zmanjševanja izpustov CO2 in energetske 

učinkovitosti v načrtovanju prometa in mobilnosti v mestnem, medmestnem in 

čezmejnem prometu; 

- izdelava dokumenta, ki opredeljuje model in način oblikovanja čezmejne skupnosti. Ta 

dokument bo definiral cilje, interesne skupine, dejavnosti in prednostne ukrepe 

(Platforma trajnostne mobilnosti, izmenjave osebja med JU na temo prostorskega 

načrtovanja in energetske učinkovitosti, usposabljanje in informiranju JU - izvajanje 

ukrepov CPS in mobilnostni načrti); 

- izdelava študije izvedljivosti uvedbe električnih vozil (car sharing) za JU v MONG in 

razširjene čezmejne študije bike-sharing; 

- ureditev dveh lokacij za izposojo e-koles (bike sharing) na območju Nove Gorice s 

pripadajočo projektno dokumentacijo. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3 kos izdelanih dokumentov 
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- 2 urejeni lokaciji za izposojo koles 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Izdelana je bila že vsa predvidena dokumentacija. Do konca leta bosta 

urejeni tudi dve lokaciji za izposojo koles. 

OB084-19-0004 Evropski  park miru  

Namen in cilj 

Na območju Prevala je načrtovana ureditev spominskega obeležja padlim madžarskim vojakom, 

ki so se borili v I. svetovni vojni t.j. "Obeležje na Prevali". Arhitekturno-krajinska rešitev je 

zasnovana, kot sodobna ureditev javnega odprtega prostora, skladno z idejno zasnovo urejanja 

širšega območja v kontekstu spominjanja, opominjanja ter krepitve zavesti o pomenu miru  -  

"Evropski park miru". Cilj projekta je postaviti spominsko obeležje, ki predstavlja del 

Evropskega parka miru. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 spominsko obeležje 

 

Stanje projekta 

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. 

OB084-19-0006 Projekt SEEME IN 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšati izkušnjo/pogoje/okolje za podjetja, ki zaposlujejo priseljence. 

Priseljenci predstavljajo, predvsem v urbanem kontekstu, pomembno skupino podjetnikov, 

vendar še vedno srečujejo pravne, kulturne in jezikovne ovire. In te ovire želimo v okviru 

projekta SEEME IN celovito obravnavati in nasloviti. Podjetništvo je močna gonilna sila 

gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. V okviru projekta želimo razvijati poslovno in 

družbeno okolje, ki je privlačno za vse oblike podjetništva priseljencev, s ciljem, da postane 

regija Centralna Evropa v celoti močnejša, bolj vključujoča in kohezivna. Gre za evropski, 

partnerski projekt, ki je sofinanciran iz Programa Intereg Central Europe 2014-2020.  
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) oziroma pričakovani rezultati projekta: 

- 1 analiza potreb podjetij in podjetnikov 

- povečana konkurenčnost 

- močnejša socialna kohezivnost okolja 

- vzajemno učenje in izmenjava 

 

Stanje projekta 

Aprila 2019 smo štartali s projektom. V prvem letu pripravljamo analizo potreb podjetij in 

podjetnikov, ki zaposlujejo migrante/priseljence. V drugi polovici leta 2019 smo izvedli 

postopek zaposlitve ene osebe za vodenje in spremljanje projekta. Oseba je bila zaposlena z 

novembrom 2019. Aktivnosti na projektu tečejo skladno s časovnim načrtom. 

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju 

MONG 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje meteornih in zalednih voda na 

posameznih območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana. S 

tem se želi urediti meteorno odvodnjavanje in preprečiti morebitno poplavljanje stanovanjskih 

objektov v času večjih padavin. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4 kos po cca 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne kanalizacije 

- 1 kpl izvedene hidrogeološke raziskave v Cankarjevem naselju 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2019 je bila zaključena investicija Ureditve meteorne odvodnje 

Podrob. V teku so pripravljalna dela za izvedbo ostalih odsekov dotrajane meteorne kanalizacije. 

Naročena je hidrogeološka raziskava za ureditev meteorne odvodnje na območju Cankarjevega 

naselja. 
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OB084-19-0008 Vodovodni s istem Ozeljan-Osek-Vitovlje 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja Osek in 

Vitovlje. Cilj je postopno obnoviti 6 dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja, vsakega dolžine 

od 200 m do 250 m. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 6 obnovljenih odsekov vodovoda dolžine od 200 do 250 m 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso začele. Predviden začetek aktivnosti na projektu je v letu 2023. 

OB084-19-0009 Rekonstrukcija kuhinje OŠ Dornberk  

Namen in cilj 

Kuhinja OŠ Dornberk se je v preteklih letih delno obnavljala, vendar ni bila izvedena celovita 

sanacija, instalacije, oprema in materiali so dotrajani, zato je v letu 2018 inšpekcija odredila 

odpravo pomanjkljivosti do avgusta 2019. Osnovni namen projekta je zagotoviti ustrezne 

prostore kuhinje OŠ Dornberk ter s tem zadostiti zakonsko predpisanim pogojem za delovanje 

kuhinje v OŠ Dornberk. S tem se želi izboljšati prostorske in tehnološke pogoje za pripravo 

hrane ter zagotoviti uvedbo ukrepov za zmanjšanje energijskih izgub na delu stavbe, kjer se 

nahaja kuhinja. S tem pa tudi prispevati k nemotenem delovanju vzgojno izobraževalnega 

programa osnovne šole in vrtca. Cilj je rekonstruirati kuhinjo OŠ Dornberk, skupne neto tlorisne 

površine 185,44 m2, ter nabaviti vso potrebno opremo za njeno delovanje. S tem se bo zagotovilo 

ustrezne, primerne prostore za pripravo hrane in prehranjevanje otrok v OŠ Dornberk in v Vrtcu 

Dornberk. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 185,44 m2 rekonstruiranih in opremljenih neto tlorisnih površin kuhinje OŠ Dornberk 

 

Stanje projekta 

Projekt je bil v celoti izveden in zaključen. Doseženi so bili vsi predvideni cilji in kazalniki. 
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OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v  solkanskem 

športnem parku  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno, udobno, dostopno in pregledno kolesarsko 

pot od obstoječe državne kolesarske poti Solkan-Plave (glavna državna kolesarska povezava št. 

920100 Nova Gorica-Predel, odsek Solkan-Plave, od km 0,340 do km 2,300) do predvidenega 

mostu (brvjo) čez reko Sočo v Solkanskem športnem parku, vključno z navezavo na kolesarsko 

pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver, ki je na predvidenem 

območju trenutno ni. S tem bi izboljšati pogoje za kolesarski promet. Iz navedenega izhaja tudi 

njegov osnovni namen, saj se z njegovo izvedbo želi uredi povezano, varno, udobno, privlačno 

in kolesarjem prijazno infrastrukturo ter zagotoviti večjo prometno varnost vseh udeležencev v 

prometu, zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter vzpodbuditi trajnostno 

mobilnost, predvsem pa uporabo koles. S tem se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, 

ki daje v ospredje človeka, ter k izboljšanju kakovosti njegovega bivanjskega okolja. Z 

vzpostavitvijo kvalitetnega bivalnega okolja, načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se 

bo prebivalcem omogočilo višjo kakovost bivanja in se jih bo hkrati nagovorilo k pogostejšemu 

izboru kolesarjenja kot potovalnega načina. Ukrep se bo izvedlo z namenom izboljšanja pogojev 

za kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav ipd.). 

Cilj projekta je zgraditi novo povezovalo kolesarsko pot v Solkanskem športnem parku, v skupni 

dolžini 616,08 m povprečne širine 2,90 m. Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne 

kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in 

predvidenim mostom (brvjo) čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-

Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. S tem se bo obstoječe kolesarske 

povezave med seboj povezalo, podaljšalo se bo kolesarsko omrežje in posledično se bo povečala 

varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in 

vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova 

Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 616,08 m dolga in 2,90 m povprečno široka novozgrajena kolesarska pot 

 

Stanje projekta 

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. Projekt je 

v zaključevanju pripravljalne faze ter prehaja na fazo izvajanja, saj je v fazi izvedbe javnega 

naročila za izbor izvajalca del. 
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OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva -  Prvomajska 

Namen in cilj 

Namen projekta je: 

- zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne 

varnosti za vse udeležence v prometu,  

- navezava trgovskega centra na prometno omrežje skladno z OPPN-jem ob železniški 

postaji v Novi Gorici sever, 

- zagotovitev kakovostnega bivanjskega okolja, ki bo privlačno za bivanje vseh 

prebivalcev in  bo vplivalo na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice, 

- izboljšanje življenjskih in bivanjskih pogojev vseh prebivalcev, kar bo prispevalo k 

povečanju privlačnosti okolja,  bivanjskega in delovnega okolja, 

- izvedba projekta bo pospešila skladen okoljski, družbeni, socialni in tudi gospodarski 

razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem 

dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. 

Cilj projekta je: 

- izvesti/urediti štirikrako krožno krožišče »KR-2« med glavno mestno cesto LG 287041-

Prvomajska ulica I in zbirno mestno cesto LZ 288141-Rejčeva ulica, zunanjega krožnega 

premera 32,0 m, 

- urediti vodenje kolesarjev in pešcev preko križišča, 

- urediti odvodnjavanje vozišča,   

- zagotoviti ustrezno prometno varnost na območju, 

- izboljšati stanje prometne in ostale javne infrastrukture t.j. občinskih cest in objektov na 

njih, zagotoviti ustrezno zaščito vozišča, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, 

ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev mesta Nova Gorica in 

posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti njihovega bivanjskega 

okolja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeno štirikrako krožno krožišče med glavno mestno cesto LG 287041-Prvomajska 

ulica I in zbirno mestno cesto LZ 288141-Rejčeva ulica, zunanjega krožnega premera 

32,0 m. 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2020 so potekala gradbena dela za ureditev krožišča, ki 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 uspešno prijavljen 

za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. 

člena ZFO-1. 
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OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski  poti  ob 

Vipavi 

Namen in cilj 

Namen projekta: 

- V okviru projekta VIPava - Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi, v katerega je 

vključena tudi MO Nova Gorica z izgradnjo Brvi čez Vipavo v Peklu, bo Občina Miren-

Kostanjevica uredila naravoslovno tematsko učno pot namenjeno kolesarskemu in peš 

prometu ob reki Vipavi, od njenega izvida pa do njenega izliva, ki bo potekala na 

območju občin Vipava, Ajdovščina, MO Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Miren-

Kostanjevica. 

Cilj projekta je: 

- zagotoviti ustrezno odvodnjavanje naravoslovne tematske učne poti ob Vipavi na 

območju Mestne občine Nova Gorica -  v skladu s soglasjem MOP-Direkcije RS za vode, 

z ureditvijo propustov, ki bodo zagotavljali ustrezno meteorno odvodnjo poti (v okviru 

osnovnega projekta niso predvideni) 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3 propusti 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Njegova izvedba je vezana na izvedbo naravoslovne tematske poti 

ob reki Vipavi, ki jo bo izvajala Občina Miren-Kostanjevica. Predvideva se, da bo le-ta izvedena 

v letošnjem letu. 

OB084-19-0014 Celovita preuredi tev pomožnega 

nogometnega igrišča ob Kornu -  I .  faza 

Namen in cilj 

V postopku zbiranja pobud Participativnega proračuna je bila izbrana predlagana varianta širitve 

pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu oziroma pomožne športne površine. Po usklajevanju 

z nogometnim klubom in Športno zvezo, se je pokazala potreba po celoviti rešitvi območja, s 

katero bi uredili dostope, parkiranje, objekte za skladiščenje in slačilnice s komunalnimi 

priključki ter izboljšali travno površino, na katero bi umestili dve nogometni igrišči in s tem 

omogočili delo mladinskim nogometnim selekcijam. Vse navedeno je tudi osnovni namen 

projekta. 
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Cilj projekta je izvedba I. faze ureditve pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu, ki zajema 

sanacijo drenažnih jarkov, kanaliziranje in širitev travne površine ter prestavitev ograje, drenaž 

in namakalnega sistema. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 964,00 m2 dodatnih urejenih površin pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu z 

urejeno drenažo, meteorno odvodnjo in dodanim namakalnim sistemom 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Gradbena dela so pričala potekati v začetku leta 2020. Njihova 

izvedba je v zaključevanju. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. Projekt je 

sofinanciran s strani Fundacije za šport RS. 

OB084-19-0015 Rekonstrukcija OŠ Čepovan  

Namen in cilj 

V stavbi OŠ Čepovan se pojavlja večje število težav, kar onemogoča zagotavljanje ustreznih 

prostorov za izvajanje predšolskega in osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega procesa. 

Šolska kuhinja ne zadostuje predpisom in je premajhna glede na število obrokov ter tudi 

neustrezno zasnova. V stavbi ni jedilnice, kurilne naprave so dotrajane (v letu 2018 začasno 

usposobljene za delovanje), pri pregledu cisterne za kurilno olje je ugotovljeno puščanje, ni 

urejenega ustreznega prezračevanja ipd. Celotna rekonstrukcija OŠ Čepovan je bila projektirana 

za fazno izvedbo (6 faz), predmet tega projekta pa je le izvedba 1. faze, t.j. obnova kotlovnice in 

prizidava zalogovnika za pelete ter dozidava požarnega stopnišča. 

Osnovni namen projekta je zagotoviti ustrezno ogrevanje stavbe OŠ Čepovan ter tako olajšati 

izvajanje vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa, do izvedbe ostalih del rekonstrukcije 

stavbe. Cilj je obnoviti kotlovnico, prizidati zalogovnik za pelete ter dozidati požarno stopnišče v 

stavbi OŠ Čepovan. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- zaključena 1. faza rekonstrukcije OŠ Čepovan (obnovljena kotlovnica, prizidani 

zalogovnik ter dozidano požarno stopnišče) 

 

Stanje projekta 

V teku je izvedba del. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 93 

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je sanacija dotrajanega letnega bazena v Novi Gorici. V letu 2019 je bil 

le-ta začasno saniran, ko je prišlo do puščanja sistema bazenske vode. Cilj je rekonstruirati 

bazensko školjko z novimi zaključnimi sloji tako velikega kot tudi manjšega bazena, 

rekonstruirati obbazensko ploščad z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, urediti 

sanitarije za obiskovalce ter pomične tribune. V okviru projekta se bo ravno tako rekonstruiralo 

revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjalo cevi. S tem se želi vseh koristnikom 

bazen zagotoviti ustrezne pogoje za koriščenje bazenskih kapacitet za sprostitev, preživljanje 

prostega časa, šport in rekreacijo v času njegovega delovanja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- rekonstruirana bazenska školjka večjega bazena dimenzije 25 m x 50 m 

- rekonstruirana bazenska školjka manjšega bazena dimenzije 8 m x 25 m 

- rekonstruiran razvod bazenske vode 

- urejena obbazenska ploščad 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V izdelavi je PZI projektna dokumentacija. Projekt poteka po 

predvidenem časovnem načrtu. Izvedba JN za izbiro izvajalca sanacijskih del je predvidena v 

letu 2021. 

OB084-19-0018 Parkirna polit ika urbanega območja 

Mestne občine Nova Gorica  

Namen in cilj 

Osnovni namen operacije je izdelava parkirne politike urbanega območja Mestne občine Nova 

Gorica, saj se želi vzpostaviti novi sistem/režim parkiranja z identifikacijo konfliktov v prostoru 

in rezerv, s ciljem, da se vzpostavi trajnostni sistem parkiranja. Cilj je izdelati nov strateški 

dokument Mestne občine Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 strateški dokument občine 
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Stanje projekta 

Operacija je v izvajanju. V teku je javno naročila za izbor izdelovalca parkirne politike. 

OB084-19-0020 Prenova telovadnice Frana Erjavca  

Namen in cilj 

Obstoječa telovadnica OŠ Frana Erjavca je dotrajana in ne zagotavlja ustreznih pogojev za 

izvajanje različnih športnih programov ter vzgojno izobraževalnega procesa s področja telesne 

vzgoje, kar je moteče tako za uporabnike kot tudi za pedagoške in športne delavce. Iz 

navedenega je razvidno, da je osnovni namen projekta zagotovitev ustreznih športnih površin za 

izvajanje kvalitetnega vzgojno izobraževalnega procesa ter različnih športno rekreacijskih 

programov. Urejen športni objekt, motivirana športna vzgoja v otroški in mladinski dobi, razviti 

rekreacijski športni duh, številne dobro obiskane športne in druge prireditve, lepša podoba kraja 

zaradi bolj urejene športne infrastrukture ipd., bodo dvignili raven razvitosti športa v okolju 

Nove Gorice na višji ravni. 

Cilj projekta je prenoviti telovadnico in pripadajočo vgradno športno opremo na OŠ Frana 

Erjavca. Prenova predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na veliki telovadnici, za 

dosego izboljšav na področju opreme (akustike, varnosti, športni rekviziti) in športnih površin 

(tlak). S tem se želi dvigniti kvaliteto in dodano vednost telovadnice, zagotoviti kvaliteten proces 

športne vadbe, aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture ter izboljšati 

ponudbo športno rekreacijskih programov za različne ciljne skupine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 560 m2 obnovljenih športnih površin velike telovadnice 

 

Stanje projekta 

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

predvidena junija 2020, izvedba del pa do konca leta 2020. Maja 2020 je bil tudi potrjen in 

odobren za sofinanciranje s strani Fundacije za šport RS. 

OB084-19-0021 Rekonstrukcija povezovalnega trakta in 

dograditev učilnic na OŠ Solkan  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je ustvariti prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno 

varstvenega in izobraževalnega procesa javnega zavoda OŠ Solkan. S tem se želi zagotoviti 

ustrezne prostorske kapacitete skladno z normativi in standardi za izvajanje vzgojno varstvene 
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(vrtčevske) in osnovnošolske izobraževalne dejavnosti v okviru vrtca in osnovne šole Solkan, saj 

obstoječe stanje tako vrtca kot tudi osnovne šole ne zagotavlja več izvajanja kakovostnega 

vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa. Severozahodni trakt osnovne šole, v katerem so 

umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bi rekonstruiran od pričetka uporabe 

pred skoraj 50imi leti. Le-ta ne zagotavlja ustreznih pogojev za delo in samih bivanjskih pogoje 

(neprimerna temperatura, vlaga, zamakanje, neustrezna požarna varnost, izolativnost ipd.), same 

prostorske ustreznosti, zdravstvene varnosti otrok in zaposlenih (konstrukcija parapetov vsebuje 

azbestno cementne plošče) ipd. Stavbi osnovne šole in vrtca tudi nista povezani (nimata interne 

povezave) kljub skupnemu upravljanju in vzdrževanju s strani OŠ Solkan. Namen projekta je 

tudi zmanjšanje kapacitet vrtca (iz 6 oddelčnega na 3 oddelčnega) ter ostale prostore vrtca 

nameniti za povečanje prostorskih kapacitet osnovne šole. 

Cilj projekta je rekonstruirati in energetsko sanirati stavbo Vrtca Solkan, rekonstruirati in 

energetsko sanirati del stavbe OŠ Solkan ter dozidati 3 matične učilnice skladno s standardi in 

normativi. Z izvedbo projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne 

prostorske kapacitete za izvajanje vrtčevske in osnovnošolske dejavnosti, izboljšalo 

funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja enote vrtca s ciljem zagotavljanja čim 

boljše energetske učinkovitosti. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko in 

osnovnošolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena in izobraževalna dejavnost v vrtcu in 

osnovni šoli Solkan kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. 

Izboljšali se bodo pogoji za delo strokovnega oseba.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 485 m2 bruto površin rekonstruiranega in energetsko saniranega objekta Vrtca Solkan 

namenjenega izvajanju vzgojno varstvene (vrtčevske) dejavnosti 

- 845 m2 bruto površin rekonstruiranega, dozidanega in energetsko saniranega objekta OŠ 

Solkan namenjenega izvajanju vzgojno izobraževalne (osnovnošolske) dejavnosti 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je IDZ projektna dokumentacija. Naročilo PZI projektne 

dokumentacije in sama izvedba je predvidena v letu 2023. 

OB084-19-0022 Izvedba pr izidka učilnic na OŠ Šempas  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je zagotoviti potrebne prostorske kapacitete za izvajanje 

osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega procesa na OŠ Šempas, saj trenutno le-te ne 

zadostujemo normativom in standardom glede na število vpisanih in predvidenih otrok. Cilj je 

prizidati 4 nove učilnice na zahodnem delu stavbe OŠ Šempas ter tako zadostiti vsem 

normativom in standardom glede prostorskih kapacitet za izvajanje osnovnošolske vzgojno 
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izobraževalne dejavnosti. S tem se bo zagotovilo ustrezne kapacitete za nemoteno izvajanje 

vzgojno izobraževalnega procesa ter vsem otrokom se bo nudilo tudi kvaliteten prostor za 

učenje, druženje in igro. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 330,0 m2 neto tlorisnih površin novega prizidka k OŠ Šempas 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelala IDZ dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ 

Šempas. V letu 2020 je predvidena izdelava DGD dokumentacije in pridobivanje gradbenega 

dovoljenja, po pridobitvi GD pa pričetek projektiranja PZI dokumentacije. V letu 2021 je 

predviden zaključek projektiranja. Ob izpolnjenih pogojih (pridobljeno gradbeno dovoljenje) je 

možen pričetek izvedbe del že v letu 2021, za kar bo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu 

(trenutno je izvedba predvidena v letih 2022 in 2023). 

OB084-19-0023 Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno območje za dostope do šole in vrtca ter 

zadostno število parkirnih mest v neposredni okolici osnovne šole v Dornberku, kot predvideva 

gradbeno dovoljenje. Predmet obravnave projekta je delna rušitev stare telovadnice OŠ Dornberk 

in preureditev preostalega dela v lopo za parkiranje šolskih vozil in (krožno dostopno) parkirišče. 

Z izvedbo projekta se bo razbremenilo obstoječo infrastrukturo predvsem v času pričetka / konca 

pouka. Lokacija parkirišča pa bo omogočala neposreden dostop preko pločnika in stopnišč do 

OŠ in vrtca pri OŠ. Vse navedeno je tudi osnovni namen izvedbe projekta. 

Cilj projekta je porušiti objekt stare, dotrajane telovadnice ter na mestu rušitve urediti 17 novih 

parkirnih mest, od tega bo 1 parkirno mesto namenjeno invalidom, in vzpostaviti lopo (servisni 

prostor) za šolsko mehanizacijo. S tem se bo pripomoglo k dokončni ureditvi območja šolskega 

kompleksa OŠ Dornberk ter zagotovilo varen dostop do šole in vrtca v Dornberku. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 17 novih parkirnih mest, od tega 1 parkirno mesto za invalide 

- 1 lopa za šolsko mehanizacijo 

- urejena meteorna kanalizacija na območju 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Projekt je bil v letu 2020 iz strani naročnika pregledan, projektantu je 

bila predlagana finančna racionalizacija, ki se izvaja. 

OB084-19-0024 Ureditev  Kidričeve ulice v  mestu Nova 

Gorica 

Namen in cilj 

Obstoječe stanje območja urejanja je zaradi neustrezne urejenosti, delne degradiranosti in 

neprimernih obdelav potrebno temeljite prenove. Obravnavano območje zahteva celovito 

prenovo v smislu rekonstrukcije celotne Kidričeve ulice t.j. Magistrale v mestnem središču Nove 

Gorice, vključno z vsemi obravnavanimi instalacijami in komunalno infrastrukturo. Glavni 

namen izvedbe projekta je predvsem rekonstrukcija, ki se nanaša na komunalno in drugo 

podzemno infrastrukturo zaradi same dotrajanosti le-te, ter izvedba predvidenih del ureditve 

različnih urbanih ambinetov v okviru Magistrale. Namen izvedbe projekta je prenova vseh javnih 

odprtih prostorov, ki so privlačno, vabljivo in sodobno urejeni urbani ambienti, ki sprožijo 

kolektivno interakcijo; ter oblikovanje kakovostnejšega, pešcem prijaznega javnega prostora 

mestnega pritličja. Poudarek je na prvenstvenem urejanju javnih površin, saj je le to danes 

operativni koncept, ki uspešno katalizira razvoj programskih, strukturnih in ne-nazadnje tudi 

socialno-družbenih vsebin. Namen projekta je tudi ureditev tekočega in mirujočega prometa v 

mestnem središču po načelih trajnostnega razvoja. Širši namen projekta je ureditev in 

revitalizacija mesta Nova Gorica z dvigom kvalitete mestnega prostora in življenjskega 

standarda tamkajšnjih prebivalcev ter z izboljšano turistično urejenostjo kraja privabiti večje 

število obiskovalcev. Nameravana operacija bo pripomogla k povečanju atraktivnosti, 

privlačnosti, učinkovitosti ter s tem tudi konkurenčnosti mestnega središča Nove Gorice. 

Cilj projekta je rekonstruirati / prenoviti osrednji del Kidričeve ulice v samem središču mesta 

Nova Gorica, kar bo vplivalo na izboljšanje kakovosti infrastrukturne opremljenosti oziroma 

izboljšanje urejenosti javni površin v samem središču Nove Gorice. V okviru projekta se bo 

izvedlo obnovo (rekonstrukcijo) in ureditev javnih površin s pripadajočo podzemno 

infrastrukturo. Izvedena prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike 

nevarnega prehajanja pešcev in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. Urejena osrednja 

ulica Nove Gorice bo vplivalo tudi na urejenost samega življenjskega prostora občanov, kar bo 

omogočilo oziroma dvignilo razvojne možnosti same družbe. Izvedba projekta bo zagotovila 

dvig ravni življenjskih razmer na območju mesta, občine in regije ter s tem bo pripomogla k 

ohranjanju poseljenosti (predvsem mlajšega prebivalstva) ter k trajnostnemu razvoju lokalnih 

skupnosti mesta Nova Gorica. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz 

potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 850 m urejene osrednjega dela Kidričeve ulice 
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Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena aktivacija gradbenega dovoljenja ter prijava gradbišča. Na Kidričevi 

ulici na lokaciji med Bevkovim trgom in mestno hišo na območju od bodočega TIC-a do 

vključno območja križišča proti parkirišču pred občinsko stavbo je predvidena ureditev varnega 

prečkanja pešcev in kolesarjev, kot tudi funkcionalno oviranih oseb, slepih in slabovidnih. 

Izvedba glavnih del ureditve je predvidena po letu 2023. 

OB084-19-0025 Vzhodna vpadnica  

Namen in cilj 

Osnovni namen operacije je umestitev nove prometnice na območju mesta Nova Gorica, ki bo 

razbremenjevala Kromberško cesto kot glavno mestno vpadnico. V okviru operacije se bo 

preverjala tudi možnost umestitve nove prometnice, izdelana bo študija izvedljivosti novega 

prometne priključka Vogrsko-Ajševica (prometni režim na celoti trasi, lastništvo zemljišč na 

predvideni trasi ipd. ob upoštevanju okoliških površin načrtovane gradnje ter učinke le-te na 

cestno omrežje, izvedlo analizo obstoječega stanja, preverilo skladno z OPN ipd). Cilj je izdelati 

projektno dokumentacijo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, ki bo ugotovila 

smotrnost umestitve nove prometnice v prostor. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izdelana projektna naloga  

- izdelana študija izvedljivosti 

 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne naloge za izvedbo javnega naročila za izdelavo IZP 

projektne dokumentacije (t.j. idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev) v smislu pregleda 

lastništva, skladnosti z OPN, trase, priključevanj ipd. Aktivnosti bo potrebno uskladiti z 

Ministrstvom za infrastrukturo. 

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane  

Namen in cilj 

V MO Nova Gorica je zaznati trend naraščanja deleža starejšega prebivalstva. Najbolj pereča 

problematika pri starostnikih je osamljenost ter povečevanje števila obolelih starostnikov z 

demenco. V zadnjem času je opaziti razvoj storitev in programov za starejše, ki potrebujejo 

pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih in opravilih. Slednji vodijo v proces deinstitucionalizacije, 

ki predstavlja izziv za razvoj skupnostnih oblik oskrbe starejših. Še posebej pomemben je razvoj 
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oblik pomoči, ki so usmerjene k zadovoljevanju individualnih potreb starejših oseb v skupnosti. 

Oblike skupnostne oskrbe namreč upoštevajo in aktivirajo sposobnosti posameznika, s čimer 

povečujejo njegovo enakopravno sodelovanje v vsakdanjem življenju. Temeljno vodilo je 

zagotoviti takšno oskrbo, ki podpira uporabnike, ne da bi jih ob tem ločevala od skupnosti. 

Na Goriškem so se že pričele izvajati storitve skupnostne oskrbe starejših ljudi, predvsem so to 

centri dnevnih aktivnosti za starejše. Prednosti tovrstnih oblik storitev so številne, saj 

predstavljajo prostor druženja in aktivnega udejstvovanja starejših, kjer potekajo različne 

individualne in skupinske aktivnosti. Dejavnost opisanih centrov je prilagojena potrebam in 

željam uporabnikov, zato je nabor ponujenih aktivnosti zelo raznolik, od izvajanja jezikovnih 

tečajev, tečajev ročnih spretnosti, likovnih in kuharskih delavnic, rekreativnih dejavnosti, 

kulturnih dogodkov, do medgeneracijskega druženja z mladimi, organizacije razstav in ekskurzij 

kot tudi oskrbe dementnih. 

Osnovni namen projekta je vlaganje in posledično izboljšanje kakovosti skupnostnih, 

neinstitucionalnih storitev oskrbe starostnikov z namenom krepitve deinstitucionalizacije v 

Sloveniji (t.j. zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala dnevno varstvo starostnikov, 

ki potrebuje neposredno osebno pomoč in nego), zagotovitev kakovostne socialno varstvene 

infrastrukture in programov za zagotovitev boljše socialne vključenosti starostnikov na lokalni, 

regionalni in državni ravni, zagotovitev varnega bivanja in kakovostnega preživljanja prostega 

časa starostnikov z zadovoljevanjem njihovih osnovnih potreb, omogočanje čim daljšega 

življenja starostnikov v domačem okolju s svojci ter tudi razbremenitev svojcev in družinskih 

skrbnikov. S tem se bo podaljšalo in po možnosti preprečilo prehod v obliko institucionalnega 

socialnega varstva starostnikov oziroma omogočilo postopen prehod od neinstitucionalizirane 

oblike socialnega varstva v institucionalizirano obliko socialnega varstva v primeru hujšega 

poslabšanja zdravstvenega stanja starostnika. 

Cilj je v Novi Gorici urediti ustrezne prostore, kjer bi bili na enem mestu na razpolago programi 

za starejše, tako prostočasne aktivnosti kot stanovanjska skupina za starejše oziroma 

stanovanjska skupina, program za dementne, ter tako vzpostaviti enoto za namene zagotavljanja 

dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let, v kateri se bo izvajal socialno varstveni 

program dnevno varstvenega centra starejših s poudarkom na razvoju t.i. skupnostnih storitev s 

ciljem deinstitucionalizacije. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- vzpostavljena enota Dnevno varstvenega centra za starejše, kapacitete do 20 uporabnikov 

 

Stanje projekta 

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

Stanovanjskim skladom MO Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica. Slednji bi 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 Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
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možnosti. Do sedaj je bila izvedena legalizacija objekta, kjer je predvidena vzpostavitev enote 

Hiše dobre volje v Novi Gorici. Prijava Doma upokojencev Nova Gorica na zgoraj navedeni 

javni razpis ni izvedljiva. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale s proučitvijo drugih 

možnosti izvedbe projekta. 

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan -  

2 .  in 3 .  faza 

Namen in cilj 

V stavbi OŠ Čepovan se pojavlja večje število težav, kar onemogoča zagotavljanje ustreznih 

prostorov za izvajanje predšolskega in osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega procesa. 

Šolska kuhinja ne zadostuje predpisom in je premajhna glede na število obrokov ter tudi 

neustrezno zasnova. V stavbi ni jedilnice, kurilne naprave so dotrajane (v letu 2018 začasno 

usposobljene za delovanje), pri pregledu cisterne za kurilno olje je ugotovljeno puščanje, ni 

urejenega ustreznega prezračevanja ipd. Celotna rekonstrukcija OŠ Čepovan je bila projektirana 

za fazno izvedbo (6 faz), predmet tega projekta pa je le izvedba: 

- 2. faze, ki predvideva dozidavo južnega dela z vrtcem in knjižnico (prizidava dveh 

učilnic za vrtčevske potrebe) ob istočasni ureditvi kanalizacije, ograditvi vrtčevskega 

igrišča, tlakovanju notranjega dvorišča med kraki stavbe, ureditvi novega vhoda in 

dostopa v pritličje za invalidne osebe in ureditvi parkirnih površin ter izvedbi ravne 

strehe tudi preko shrambe telovadnice in ženskih garderob; ter 

- 3. faze, ki predvideva dozidavo servisnega severnega dela s kuhinjo in jedilnico ob 

istočasni ureditvi servisnega dvorišča in prenovi moške garderobe telovadnice ter 

preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice. 

Osnovni namen projekta je izboljšati prostorske pogoje za izvajanje vzgojno varstvenega in 

izobraževalnega procesa, do izvedbe ostalih del rekonstrukcije stavbe. Cilj je v načrtovanem 

obdobju izvesti 2. in 3. fazo projekta. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 285,0 m2 neto tlorisnih površin novega prizidka v okviru 2. faza rekonstrukcije OŠ 

Čepovan (2 učilnici, sanitarije, komunikacije in pomožni prostori) 

- 168,0 m2 neto tlorisnih površin novega prizidka v okviru 2. faza rekonstrukcije OŠ 

Čepovan (kuhinja in jedilnica, servisni prostori, sanitarije in pomožni prostori) 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je IDZ dokumentacija za celoten objekt. V letu 2020 je 

predvidena izdelava DGD dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja, po pridobitvi 

GD pa pričetek projektiranja PZI dokumentacije. V letu 2021 je predviden zaključek 
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projektiranja.  Ob izpolnjenih pogojih (pridobljeno gradbeno dovoljenje) je možen pričetek 

izvedbe del že v letu 2021, za kar bo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu (trenutno je 

izvedba predvidena v letih 2022 in 2023). 

OB084-19-0029 Vodovod Dornberk -  Zalošče  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Dornberk in Zalošče. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na 

celotnem območju Dornberka in Zalošč. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 300 m (2 odseka po 150 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2021 in 

2022. 

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Prvačina. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na območju 

Prvačine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- - 400 m (2 odseka po 200 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2021 in 

2022. 
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OB084-19-0031 Vodovod Šempas -  Ozeljan 

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja 

Šempas in Ozeljan. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na 

omenjenih naselij. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- - 500 m (2 odseka po 250 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2021 in 

2022. 

OB084-19-0032 Kanalizacija Dornberk  

Namen in cilj 

Osnovni namen je zagotovitev ustreznega odvajanja in posledično čiščenje odpadnih voda na 

območju naselja Dornberk. Cilj projekta je obnoviti in dograditi sekundarno kanalizacijsko 

omrežje v Dornberku ter obnoviti črpališče. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 50 m obnovljenega in dograjenega kanalizacijskega omrežja 

- 1 obnovljeno črpališče 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2020 je predvidena obnova in nadgradnja 

obstoječega črpališča, v letu 2021 pa obnova in dograditev sekundarnega kanalizacijskega voda. 

OB084-19-0033 Vodovod Kromberk 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja Kromberk. 

Cilj projekta je priprava projektne dokumentacije za obnovo odsek dotrajanega vodovoda in s 

tem nadgraditi obstoječi sistem vodooskrbe na območju naselja Kromberk. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izdelana projektna dokumentacija PZI za obnovo vodovoda Vodohran Perivnik 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Do zaključka leta 2020 bodo dela izvedena. 

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja 

stanovanjske gradnje - Liskur 

Namen in cilj 

Na območju MO Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec leta 2019 je 

Stanovanjski sklad RS od DUTB pridobil del območja, ki sodijo v okvir OPPN Liskur in so 

namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MO Nova Gorica podpira politiko 

Stanovanjskim skladom RS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na 

območju MO Nova Gorica in na ta način rešuje stanovanjsko problematiko. 

Stanovanjski sklad RS ima sprejet terminski plan za izvajanje investicije na območju OPPN 

Liskur, po katerem je predvidena naslednja dinamiko aktivnosti: 

- V letih 2020-2021: Sodelovanje pri spremembi/dopolnitvi OPPN za območje Liskur z 

namenom, da se optimizira izraba prostora za namen gradnje javnih najemnih stanovanj 

in omogoča ekonomsko upravičeno gradnjo. Nosilec aktivnosti spremembe oziroma 

dopolnitve (in nanje vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MO Nova Gorica. 

Stanovanjski sklad RS bo v tem času naročil morebitne strokovne podlage oziroma 

preizkus zazidljivosti. 

- Leta 2021: Po dopolnjenem OPPN, Stanovanjski sklad RS pristopi k pripravi razpisa za 

projektiranje in gradnjo (design&build). 

- V letih 2022-2023: Izvedba gradnje naselja t.j. stanovanjskih objektov. 

Cilj MO Nova Gorica v okviru projekta je komunalno urediti površine namenjeni stanovanjski 

gradnji na območju OPPN Liskur, na katerih bo nato Stanovanjski sklad RS zgradil nove 

stanovanjske objekte. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3,2 ha komunalno urejenih površin namenjenih stanovanjski gradnji 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom projekta. V prvi polovici leta 2020 je potekalo 

usklajevanje z Stanovanjskim skladom RS o gradnji komunalne infrastrukture (modernizacija 

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



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 104 

Liskur). V nadaljevanju leta 2020 se pričakuje projektiranje komunalne infrastrukture, pridobitev 

potrebnih gradbenih dovoljenj in začetek postopka spremembe OPPN. 

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti  

Namen in cilj 

Mestna občina sodeluje v projektu "LAS konjeniške poti", kjer je vodilna Občina Renče-

Vogrsko. Namen projekta je vzpostavitev nove konjeniške poti, ki bo potekala po obstoječih 

poteh in bo označena z usmerjevalnimi in informacijskimi tablami. Cilj je razviti/oblikovati nov 

turistični produkt Vipavske doline. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 nov turistični produkt Vipavske doline (nova turistična ponudba) 

- 2 urejeni lokaciji s usmerjevalnimi in pojasnjevalnimi tablami in pitnikoma 

 

Stanje projekta 

Projekt je bil oddan na javni poziv LAS V objemu sonca in bo sofinanciran s strani Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru OP EKP 2014-2020. Izvedba projekta/operacije 

je predvidena v letu 2021. 

OB084-19-0041 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan -

Kromberk 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za vzpostavitev trajnostne 

mobilnosti preko zagotavljanja dnevne mobilnosti kolesarjev med primestnimi naselji z mestom. 

Splošni cilj projekta je zagotoviti pogoje za trajnostne oblike dnevne mobilnosti in povečati 

uporabo kolesa, kot prevoznega sredstva in zmanjševanje prometa ter posledično krepitev 

trajnostne mobilnosti. Specifični cilj projekta je zgraditi kolesarsko stezo za kolesarje in pešce in 

vzpostaviti kolesarsko povezavo med naseljem Ozeljan (primestno naselje) z mestnim območjem 

- naseljem Kromberk, in sicer ob državni cesti R2-444/0347 od križišča z R3-615 (Tri hiše) do 

križišča z R3-613 (Ajševica). Kolesarska povezava bo v prvem delu – od naselja Ozeljan do 

novozgrajene kolesarske poti pri »treh hišah« potekala po obstoječi prometni površini lokalne 

ceste. Na drugi, zahodni strani se bo po navezavi na načrtovano novozgrajeno krožišče Ajševica, 

ponovno navezala na obstoječo prometno površino lokalne ceste v smeri Loke ter do naselja 

Kromberk (smer je predvidena za izvedbo označitev kot začasne kolesarske povezave). Izgradnje 

kolesarskih povezav v Mestni občini Nova Gorica predstavlja pomemben del načrtov za njen 
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razvoj. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta 

dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1,85 km dolžine dvosmerne novozgrajene kolesarske povezave 

 

Stanje projekta 

Projekt predvideva ureditev povezane kolesarske poti med Ozeljanom in Kromberkom in je 

soodvisen od dinamike izvedbe vzporednih ukrepov Direkcije RS za infrastrukturo. Mestna 

občina 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, za katerega je 

potrebno v tem letu še oddati vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev na 

Ministrstvo za infrastrukturo RS. 

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in 

Draga pri  Dornberku 

Namen in cilj 

Potok Potok je levi pritok reke Vipave. Vanjo se izliva na poplavni ravnici, pod zaselkom Draga. 

Potok in pritoki imajo izrazito hudourniški značaj. Hudourniški značaj Potoka je botroval 

številnim poškodbam brežin, ki so bile v preteklosti sanirane deloma s strani upravljavca 

vodotokov, deloma pa tudi s strani pribrežnih lastnikov. Slednje velja predvsem za poškodbe v 

bližini stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki so jih lastniki zaščitili s kamnitimi ali 

betonskimi obrežnimi zidovi. Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, 

kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na 

obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih 

objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja 

kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok. Nosilec projekta je Ministrstvo za okolje in prostor - 

Direkcija Republike Slovenije za vode, ki bo tudi fizično izvedla vseh investicijske 

protipoplavne ukrepe. MO Nova Gorica pa v njem sodeluje v aktivnostih priprave projektne 

dokumentacije in pri operativnem pridobivanju zemljišč. Osnovni namen projekta je zagotovitev 

poplavne varnosti v naselju Potok in Draga pri Dornberku ter s tem zmanjšati ogroženost pred 

škodljivim delovanjem voda in izboljšati poplavno varnost območja.  
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejena struga potoka Potok s strani Direkcije RS za vode, ki bo zagotavljala ustrezno 

poplavno varnost 

- izdelana projektna dokumentacija s strani MO Nova Gorica 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so v teku. Pripravljen je bil sporazum med investitorjem Ministrstvo za 

okolje in prostor – 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). 

OB084-19-0043 Revitalizacija  šolskega kareja s  prenovo 

objekta osnovne šole  

Namen in cilj 

Osrednje mestno območje Nove Gorice, t.i. "šolski kare" je zaradi parcialnih posegov danes ne 

funkcionalno ter fizično dotrajano oziroma  neprimerno urejeno za kvalitetno bivanje 

osnovnošolcev in srednješolcev v času pouka, kot  meščanov in drugih uporabnikov, ki se zaradi 

nefunkcionalnosti in neurejenosti na območju sploh ne zadržujejo oziroma ga zaradi  ovir in 

neurejenih prehodov ne koristijo za peš prehajanje mestnega območja v smeri vzhod-zahod. S 

parcialnimi posegi območje zgublja prepoznavno morfološko strukturo, ki je za Novo Gorico, 

kot "mesto moderna" značilna in zavarovana kot naselbinska dediščina. 

S projektom se želi zagotoviti postopno prehodnost šolskega kareja za potrebe mesta ob 

hkratnem, zagotavljanju dostopnost do programov območja šolskega kareja za pešcem, kolesarje 

in ranljive skupine oseb ob hkratnem povečanju varnosti  Poleg tega se s prenovo objekta OŠ 

Milojka Štrukelj ohranja prepoznaven objekt Nove Gorice v območju naselbinske dediščine in se 

s tem ohranja prepoznavna morfologija zazidave. Poleg tega bomo s sočasno energetsko prenovo 

omogočili bistveno kvalitetnejše in varnejše pogoje za izvajanje izobraževanja ob hkratni 

funkcionalni prenovi stavbnega fonda na območju ter s pomembnim prispevkom k  zmanjšanju 

rabe trajnih virov. Določeni sedanji prostori osnovne šole niso več več primerni za izvajanje 

programa (učilnice pod streho se zaradi neustrezne izolacije v poletnih mesecih pregrevajo, pouk 

v njih se izvaja samo občasno, po prenovi bi lahko zagotovili normalen pouk v vseh učilnicah), v 

zimskih pa se težko vzdržuje minimalna temperatura, kuhinja ne zadostuje minimalnim 

standardom, zato je inšpekcija že predlagala zaprtje, inštalacije so dotrajane (puščanje 

ogrevalnega sistema, vodovodne napeljave, nevarnost prekinitve električnega napajanja, 

prekinitve … ).  

Kljub velikemu številu stavb in uporabnikov na območju šolskega kareja in kljub dejstvu, da se 

območje nahaja v samem središču mesta,  je območje danes težko dostopno, neosvetljeno ter 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 107 

praktično neprehodno. S prenovo zunanjih površin se bo na funkcionalno povezanih površinah 

znotraj šolskega kareja odpravilo funkcionalno degradacijo Prometne obremenjenosti, saj se bo 

zagotovilo varno peš in kolesarsko dostopnost na območju vključno s primerno urbano opremo. 

S tem se bo zmanjšal pritisk na parkiranje ter preprečilo obremenjevanje zelenih in drugih 

površin z nepravilnim parkiranjem. S celovito prenovo stavbnega kompleksa se bo na 

funkcionalno povezanih površinah znotraj šolskega kareja odpravilo fizično degradacijo - Stanja 

objektov na območju šolskega kareja, saj bo prenovljena trenutno dotrajana najstarejša javna 

stavba v šolskem kareju. Z  ustrezno prenovo zunanjega izgleda objekta (v odnosu do ustrezno 

prenovljenih odprtih površin) se bo omogočilo ponovno vzpostavitev prepoznavnosti vzorca 

pozidav, s čimer se na območju delno odpravlja tudi fizična degradacija -  Morfologija zazidave. 

Cilj projekta je prenoviti/urediti degradirane odprte javne površine šolskega kareja ter prenoviti 

fizično dotrajano stavbo osnovne šole Milojke Štrukelj. S tem se želi revitalizirati fizično in 

funkcionalno degradirane površine na območju DUO ter celovito energetsko sanirati in prenoviti 

stavbo osnovne šole Milojke Štrukelj. S tem bodo omogočeni bistveno kvalitetnejši in varnejši 

pogoji za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja ob hkratni funkcionalni prenovi stavbnega 

fonda na območju ter s pomembnim prispevkom k zmanjšanju rabe trajnih virov.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3.955 m2 prenovljenih neto tlorisnih površin OŠ Milojke Štrukelj 

- 2.900 m2 revitaliziranih odprtih javnih, zunanjih površin šolskega kareja 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. Za projekt 

je bila v letu 2019 uspešno podana vlog na ZMOS za prvo fazo Povabila k predložitvi vlog – 

Prednostna naložba 6.3 (3. povabilo, 303-13/2019) za namene sofinanciranje s sredstvi Celostnih 

teritorialnih naložb (CTN) za revitalizacijo degradiranih območij. V letu 2020 so bile, na osnovi 

pridobljene dokumentacije, izdelane preveritve za namene pridobitve sredstev Ministrstva za 

infrastrukturo za celovito energetsko sanacijo objektov lasti lokalnih skupnosti, na osnovi katerih 

je bilo ugotovljeno, da stavba OŠ Milojke Štrukelj ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje v 

okviru celovitih energetskih sanacij objektov. Projekt je v fazi pridobivanja projektne in 

investicijske dokumentacije ter priprave vloge in vse potrebne dokumentacije za neposredno 

potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor (t.j. za pripravo vloge na drugo fazo 

Povabila k predložitvi vlog – Prednostna naložba 6.3 (3. povabilo, 303-13/2019) za namene 

sofinanciranje s sredstvi Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za revitalizacijo degradiranih 

območij. 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 izvedljivosti s strani zunanjega izvajalca 

Golea. 
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OB084-19-0044 Revitalizacija  Rafutskega parka z 

ureditvijo  dostopa  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je v degradiranem, opuščenem in propadajočem stanju 

kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno 

kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. Tako park kot tudi vsi objekti na območju so 

nevzdrževani, opuščeni in propadajo. Iz navedenega pa tudi izhaja osnovni namen izvedbe 

projekta t.j. revitalizacija degradiranega urbanega okolja MO Nova Gorica z obnovo oziroma 

ureditvijo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-

arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev kulturnega spomenika lokalnega 

pomena. Njegova izvedba bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo 

privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega 

območja Nove Gorice. Z njegovo izvedbo bo pospešen tudi skladen kulturni, družbeni, socialni, 

okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti 

bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. 

Cilj projekta je v načrtovanem obdobju urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega 

parka v skupni površini 59.921,0 m2 in izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela na vili in 

drugih objektih v parku za zagotovitev ustrezne varnosti obiskovalcev parka ter preprečitev 

njihovega nadaljnjega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni 

spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica – Rafutski park z vilo; EŠD 7917). Izvedba projekta 

bo v relativno kratkem času bistveno izboljšala stanje kulturnega spomenika lokalnega pomena, 

ponudila nove, tudi turistično zanimive vsebine na urbanem območju občine, izboljšala kakovost 

življenjskega standarda in bivanjskih pogojev prebivalcev občine. V okviru projekta so 

vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega 

načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 59.921 m2 urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju 

t.j. na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutski park z vilo (EŠD 7917) 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 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 

03.12.2020 se bo pripravilo popolno vlogo za neposredno potrditev projekta na MOP. 
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OB084-19-0046 Pot aleksandrink -  1 .  krog 

Namen in cilj 

Atraktivne obstoječe poti na goriškem podeželju predstavljajo neizkoriščen potencial za razvoj 

kulturno-rekreativnega turizma na podeželju in spodbujanje trajnostne mobilnosti občanov. 

Namen operacije je vzpostavitev tematske poti (Pot aleksandrink) po obstoječih poteh med 

Prvačino, Gradiščem in Dornberkom podlage za oblikovanje novega turističnega produkta. Cilj 

je vzpostaviti varno in vzdrževano tematsko-rekreativno pot, z digitalnim usmerjanjem 

uporabnikov (javno dostopne GPS ali podobne sledi) ter z izdelanimi podpornimi tiskovinami. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 10 km dolga, normalno prehodna celotna trasa poti 

- objavljena digitalna navigacija po poti 

- izdelane podporne tiskovine 

 

Stanje projekta 

V 2020 je v teku pridobivanje soglasij za trasiranje 1. kroga poti (Prvačina-Gradišče-Dornberk-

Prvačina), priprava GPS sledi in zasnova zgibanke Pot aleksandrink z zemljevidom in kratkim 

spremnim tekstom tako, da lahko postane eden od turističnih produktov Vipavske doline. Na 

podlagi pogovorov s predlagatelji je bila prvotna obsežnejša trasa reducirana na ožji osrednji 

krog z izhodiščem v Prvačini, za katero bo izdelan zemljevid z vrisano potjo, GPS-iranje, 

oblikovane zgodbe aleksandrink za posamezne kraje, izbor in obdelava arhivskega in drugega 

slikovnega materiala, nova grafična celostna podoba ipd.). 

OB084-19-0048 Vzpostavitev vozl išča kreativnih praks  

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev prostorov in zagon "Vozlišča kreativnih praks" v stavbi bivšega 

Daimond centra. V prostorih vozlišča, ki bo namenjeno izvajanju raznovrstnih dejavnosti za 

navduševanje mladih in odraslih za delo v skupnostih, bo lahko vsak posameznik ali skupina 

aktivno sodeloval in ustvarjal na področju varne, trajnostne in etične rabe novih tehnologij, s tem 

pa razvijal svoje podjetniške, znanstvene, tehnološke in umetniške potenciale. V vozlišče bodo 

umeščeni programi in prostori e-hiše, FabLaba, Maker Space, Hacker Spaca, podjetniški 

razstavni prostor - galerija in drugi podprogrami. S preureditvijo trenutno praznih prostorov v 

objektu (Delpinova ulica 20, Nova Gorica) bo omogočena umestitev in enostavna dostopnost 

vseh navedenih programov na enem mestu, v centru mesta. Vse izobraževalne in kreativne 

dejavnosti v "Vozlišču kreativnih praks" v Novi Gorici bodo stremele k vzpostavljanju 
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samostojne ustvarjalne skupnosti podjetnikov, znanstvenikov, pedagogov in kreativcev, ki bo 

programsko sama vodila vozlišče. 

Cilj projekta je koristno izrabiti prazne (nezasedene) prostore v lastništvu mestne občine na 

ugodni lokaciji v središču Nove Gorice, spremeniti njihovo namembnost ter urediti prostore za 

uporabnike programov e-hiše, FabLab, Maker Space, Hacker Space in galerije na modularen 

način, da bodo omogočali dostop tudi za gibalno omejene osebe. V okviru projekta so vključene 

tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta 

dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 580 m2 uporabne površine preurejenih prostorov, da bodo primerni za uporabo 

- urejen objekt, ki je v celoti primeren za dostop tudi gibalno omejenim osebam (1 kos) 

- preseljena e-hiša v prostore Vozlišča kreativnih praks 

- vzpostavljen sistem upravljanja stavbe 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu so v teku. V teku je naročilo projektantskih storitev t.j. izdelava projektne 

dokumentacije DGD in PZI za ureditev prostorov za namen vozlišča kreativnih praks (obnova in 

posodobitev stranišč, prilagoditev prostorov z mobilnimi pregradami, preureditev dvigalnega 

jaška, sanacija stopnišča za doseganje zahtevanih standardov). Po izdelavi projektne 

dokumentacije sledi izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, sočasno pa izvedba 

postopka spremembe namembnosti objekta (gradbeno in uporabno dovoljenje). Po izvedbi 

gradbeno-obrtniških del sledi selitev e-hiše ter umestitev uporabnikov v prostore. 

OB084-19-0049 Kanalizacijsko omrežje Pristava  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na 

območju Pristave. Cilj je dograditi kanalizacijsko omrežje na območju Pristave, da bo 

omogočena priključitev vseh objektov na območju na sistem odvajanja in čiščenja komunalne 

vode.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 616 m dograjene javne kanalizacije na Pristavi 
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Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba projekta je 

predvidena leta 2023. 

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide -  priprava 

projektne dokumentacije in izvedba  

Namen in cilj 

MO Nova Gorica je leta 2012 prejela listino "Občina po meri invalidov", ki jo podeljuje Zveza 

delovnih invalidov Slovenije. V ta namen je bil izdelan in zaključen prvi akcijski načrt "Občina 

po meri invalidov" za obdobje 2012-2015. Sledil je drugi akcijski načrt "Občina po meri 

invalidov" za obdobje 2016 - 2019, ki se je tudi uspešno zaključil. Mestni svet MO Nova Gorica 

je na seji dne 21.11.2019 sprejel Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, 

kateremu se sledi z izvedbo aktivnosti v okviru te operacije. Namen Strateškega načrta 

dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica je: 

- da se vsem uporabnikom (ne glede na morebitno posameznikovo funkcionalno oviranost) 

omogoči dostop do storitev javnega značaja, s tem da se opredeli prilagoditve na 

dostopnih poteh, v objektih in v zvezi z javnim prevozom, 

- da ima občina pregled nad izvajanjem prilagoditev in jih izvaja tam, kjer so nujne in 

smiselne ter spodbudi k izvajanju tudi državne institucije in zasebne investitorje na 

območjih, ki niso v občinski lasti in upravljanju, 

- da spodbudi vse deležnike javnega servisa na območju občine, ki lahko na svojih 

delovnih mestih vplivajo na to, da izboljšajo dostopnost prostora, informacij in storitev v 

javnih objektih, 

- da so lahko uporabniki z oviranostmi vključeni pri sprejemanju odločitev v zvezi z 

dostopom do javnih storitev in lahko nadzorujejo ter spodbujajo izvajanje dogovorjenih 

rešitev v praksi. 

- Namen operacije je izboljšanje življenja in dela invalidov v lokalni skupnosti. S 

sprejetjem Strateškega načrta dostopnosti za MO Nova Gorica se nadaljuje z aktivnostmi 

za izboljšanje življenja in dela invalidov v vsakodnevnem okolju, s poudarkom na 

izvajanju ukrepov za dostopnost prostora. Cilj je izdelati akcijski načrt izvajanja ukrepov 

iz Strateškega načrta dostopnosti za prihodnja štiri leta. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- Akcijski načrt 
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Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru operacije so v teku. V pripravi je akcijski načrt izvajanja ukrepov iz 

Strateškega načrta dostopnosti za prihodnja štiri leta. 

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov  

Namen in cilj 

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa 

pomembno vpliva na družbo. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne 

glede na starost ali socialno pripadnost. Namen projekta je ureditev obstoječih in novih športno 

rekreacijskih površin in objektov ter s tem zagotovitev ustreznih  prostorskih pogojev za 

izvajanje različnih športnih programov in dejavnosti, ki so v javnem interesu. S tem želi občina 

uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje 

različnih športnih dejavnosti ter po zdravem bivanjskem okolju. Cilj je na novo urediti/zgraditi 

javne, odprte športno rekreacijske površine (t.j. pump track asfaltni poligon, večnamenske 

športne ploščadi ipd.), namenjene za šport in rekreacijo ter tudi za druženje in preživljanje 

prostega časa na prostem. Z izvedbo projekta bo občina pridobila nove odprte, javne športno 

rekreacijske površine, v okviru katerih se bodo odvijale različne športno rekreacijske dejavnosti, 

ki bodo privlačile večje število obiskovalcev in turistov v občino in regijo. Izvedba projekta 

prispeva k razvoju športa, k razvoju rekreacije ter k promociji športa in rekreacije v občini in 

regiji ter ima vpliv na izboljšanje javne športne in rekreacijske infrastrukture. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi, 

- postavitev pumptrack poligona. 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V letošnjem letu je predviden začetek njegove izvedbe. 

OB084-19-0052 Cooperative campus  

Namen in cilj 

Operacija Cooperative Campus se nanaša na javni poziv Evropske komisije 303-G-GRO-PPA-

19-11225, Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working 

opportunities in the EU, Topic 3, Fostering the entrepreneurial mindsets of young people to 

create cooperative outside the educational environment. Obvestilo o odobritvi operacije je 

mestna občina s strani vodilnega partnerja prejela 29.11.2019.  Partnerji operacije so ANEL 
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Navarra's Social Economy Enterprises Association (Španija), Lapland University of Applied 

Sciences (Finska), Coompanion Social Economy Association (Švedska) in MONG. Načrtovano 

trajanje opearcije je od 1.3.2020 do 31.8.2021. Operacija je namenjen usposabljanju mladih s 

področja zadružniškega podjetništva, priprave poslovnih načrtov, krepitve lokalnega 

zadružniškega ekosistema in krepitve veščin mladih.   

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- teoretični in praktični del usposabljanja o zadružništvu na osnovi programa, razvitega v 

okviru operacije za okvirno 15 udeležencev starostne skupine 15-29 let 

 

Stanje projekta 

Operacija je v fazi izvajanja. 

OB084-20-0001 Zemljišče Panovec  

Namen in cilj 

Operacija predvideva nakup zemljišča, kjer je zgrajen vodni rezervoar v Panovcu. Lastnik 

infrastrukture je MO Nova Gorica, lastnik zemljišč pa je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija 

Nova Gorica d.d. Z nakupom MO Nova Gorica rešuje večplastni problem, s ciljem gospodarnega 

ravnanja s premoženjem v lasti občine. S tem se bo uredilo gospodarsko infrastrukturo, ki se jo 

daje v najem Vodovodom in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5.687 m2 kupljenih zemljišč 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. 

OB084-20-0002 Zemljišče CČN  

Namen in cilj 

Operacija predvideva nakup zemljišč, kjer je zgrajena Centralna čistilna naprava (CČN). Lastnik 

infrastrukture je MO Nova Gorica, lastnik zemljišč pa je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija 

Nova Gorica d.d. Z nakupom MO Nova Gorica rešuje večplastni problem, s ciljem gospodarnega 

ravnanja s premoženjem v lasti občine. S tem se bo uredilo gospodarsko infrastrukturo, ki se jo 

daje v najem Vodovodom in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 27.494 m2 kupljenih zemljišč 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. 

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

Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki 

bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter 

boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi 

zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo 

doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma. 

Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh 

potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo 

garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. 

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta 

dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1.900 m2 novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega 

doma 

- 220 novih parkirnih mest v garaži 

 

Stanje projekta 

V izdelavi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenje in postopek pridobitve 

manjkajočih zemljišč, potrebnih za izgradnjo zdravstvenega doma. Investicija izgradnje prizidka 

Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih letih, vendar zaradi postopkov 

povezanih z urejanjem zemljišč in zagotovitev formalnih prostorskih vsebin, do realizacije v l. 

2019 ni prišlo. Investicijo bo vodila MONG, ki bo tudi zagotovila dodatna sredstva za izgradnjo 

zdravstvenega doma z garažo. V letu 2020 se predvideva izdelava PZI dokumentacije, pričetek 

postopka naročila izvedbe gradnje in prijava gradbišča. Pričetek gradnje je predvidne v letu 

2021. 
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OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na 

občinski  stavbi  

Namen in cilj 

Glavni razlog za izvedbo projekta je izredno slabo stanje stavbnega pohištva občinske stavbe, ki 

je dotrajano in razpada, poleg tega pa tudi ne nudi ustrezne energetske učinkovitosti. Osnovni 

namen je izvesti ukrep delne energetske sanacije objekta občinske stavbe z menjavo mestoma 

dotrajanega stavbnega pohištva, ki ne tesni in povzroča velike toplotne izgube, ne ščiti pred 

vetrom, dežjem in hrupom ter tako vplivati na izboljšanje energetske učinkovitosti samega 

objekta ter tudi na izboljšanje delovnega okolja. Cilj projekta je z menjavo stavbnega pohištva 

povečati energetsko učinkovitost in tudi sam pročelje občinske stavbe. Predmetni ukrep je tudi 

edini ukrep, ki je ob spomeniški zaščiti občinske stavbe lahko izveden na stavbnem ovoju. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- menjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe (cca. 190 kom) 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Trenutno je v fazi usklajevanja z mnenjedajalcem ZVKDS OE 

Nova Gorica, za pridobitev soglasja k predlagani rešitvi. 

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole 

Nova Gorica 

Namen in cilj 

Glavni namen izvedbe projekta je izvesti drugo fazo celovitega projekta, ki zajema 

rekonstrukcijo in dozidavo stavbe Glasbene šole Nova Gorica, za katero je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje leta 2007. Prva faza, ki je zajemala dozidavo stavbe k obstoječi stavbi glasbene šole, 

je bila že izvedena. Z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in izboljšanja same 

energetske učinkovitosti stare stavbe glasbene šole ter s tem zaključek celovitega projekta, je v 

okviru projekta predvidena izvedba druge faze projekta t.j. rekonstrukcija in energetska sanacija 

stare stavbe glasbene šole. Cilj projekt je v letih 2022-2023 rekonstruirati celotno staro stavbo 

glasbene šole in jo ustrezno energetsko sanirati ter s tem omogočiti kakovostno izvajanje 

izobraževalnega (glasbenega) procesa. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine 

iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1.023 m2 rekonstruiranih neto tlorisnih površin stare stavbe glasbene šole 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 116 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdeluje se dopolnitev dokumentacije za premik požarnega 

stopnišča, ki bo v letu 2020 zaključena. 

OB084-20-0006 Nakup zgradb in zemljišč na javnih 

dražbah v obdobju  2020 -2022 

Namen in cilj 

Namen operacije je zagotovitev ustrezne višine finančnih virov za sodelovanje na javnih 

dražbah, ki jih ni mogoče vnaprej časovno predvideti. Cilj je pridobiti zemljišča in/ali objekte po 

ugodni/nižji ceni, ki bi jih občina in njeni proračunski uporabniki lahko uporabljali za izvajanje 

lastnih stalnih nalog oziroma za uresničevanje vizije in dolgoročnih razvojnih ciljev Mestne 

občine Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- nova zemljišča in/ali objekti v lasti občine 

 

Stanje projekta 

Znesek ni uvrščen v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Pred samim nakupom 

zemljišča in/ali objekta je potrebno na mestnem svetu uvrstiti objekt v načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja. Spremljanje javnih dražb je stalna naloga strokovnih služb občine. 

Do sedaj ni bilo na razpisanih javnih dražbah ponujenih primernih zemljišč in/ali objektov, ki bi 

jih občina potrebovala za izvajanje svojih nalog. 

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju 

Nove Gorice v  obdobju 2021 -2023 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem zaradi 

njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je obnoviti problematične odseke 

oziroma zgraditi nove odseke vodovodnega omrežja ter s tem zagotoviti učinkovito in 

kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju mesta Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- obnovljenih in zgrajenih 6 odsekov vodovoda dolžine 100 - 150 m 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 117 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2021. 

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na 

območju Nove Gorice v  obdobju 2021 -2025 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju mesta 

Nova Gorica zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na posameznih odsekih kanalizacijskega 

omrežja Nove Gorice ni zagotovljenega ustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda in 

posledično prihaja do nepotrebnega onesnaževanja okolja s komunalno odpadno vodo. Cilj je 

obnoviti problematične odseke ter zgraditi nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti 

črpališča ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod na območju mesta 

Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- obnovljenih in zgrajenih 6 odsekov kanalizacijskega omrežja 

- obnovljena 3 črpališča 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2021. 

OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna -Podgrčna -  1.  

faza 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na 

Grčni in Podgrčni v Novi Gorici zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na območju Grčne in 

Podgrčne ni zagotovljeno ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih voda ter ni zagotovljena 

ustrezna vodooskrba prebivalcev. Cilj je obnoviti kanalizacijsko in vodovodno omrežje na Grčni 

in Podgrčni v Novi Gorici ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod in 

vodooskrbo obravnavanega območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 140 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Podgrčna 43-44 

- 190 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Grčna 53-81 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za 

odseka Pod Grčno 43-44, usklajevanje z upravljavci ostalih komunalnih vodov, ker je obstoječa 

infrastruktura prepredena in obnova zgolj vodovoda in kanalizacije ni možna ter ureditev mej na 

posameznih odsekih. 

OB084-20-0010 Vodovod Rožna Dolina od Merkurja do 

odcepa Stara Gora 

Namen in cilj 

Obstoječi vodovoda od Merkurja do odcepa za Staro Goro je potreben obnove, predvsem zaradi 

njegove dotrajanosti, vodnih izgub in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Osnovni namen in cilj 

projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter 

zmanjšanje vodnih izgub. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1.250 m obnovljenega vodovoda Merkur – odcep Stara Gora 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za vodovod Rožna 

Dolina od Merkurja do odcepa za Staro Goro in pridobljena potrebna soglasja (DRSI). V 

letošnjem letu je predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja. 

OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod 

do odcepa Liskur 

Namen in cilj 

Na odseku vodovoda na Vipavski cesti od krožišča pri mejnem prehodu Rožna Dolina do odcepa 

za Liskur je predvidena obnova vodovoda s povečanjem premera cevovoda na DN200 za 

zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III. Osnovni namen in cilj projekta je 

zagotovitev ustrezne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje 

vodnih izgub. Cilj je obnoviti 40 let star vodovod na odseku od mejnega prehoda Rožna Dolina 

do odcepa za Liskur s povečanjem premera cevovoda na DN200 za zagotavljanje oskrbe z vodo 

območja OPPN Rožna Dolina III. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 800 m obnovljenega in nadgrajenega vodovoda Mejni prehod Rožna Dolina – odcep 

Liskur 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI in 

pridobitev vseh potrebnih soglasji. 

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave -  priprava 

projekta 

Namen in cilj 

Na območju MO Nova Gorica so še nepokrita območja obveznega opremljanja s komunalno 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Med največja območja poselitve, ki je 

obremenjeno nad 2.000 PE in mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim 

sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode, so območja treh aglomeracij Ozeljan ID 

40023 (799 PE), Šempas ID 1596 (1.067 PE) in Vitovlje ID 40018 (504 PE). Sama investicija je 

za mestno občino finančno izjemno zahtevna, da bi jo financirala sama iz lastnih proračunskih 

sredstev. 

Cilj operacije je razpolagati z ustrezno projektno in drugo dokumentacijo, vsemi soglasji, 

zemljišči, služnostmi in gradbenimi dovoljenji, da bi v primeru možnosti sofinanciranja EU 

izvedbenega dela t.j. Izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode 

na območju aglomeracije Ozeljan, Šempas in Vitovlje, imelo vse potrebno za prijavo projekta. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 komplet projektne dokumentacije za Izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in 

čiščenje odpadne vode na območju aglomeracij Ozeljan, Šempas in Vitovlje 

- vsa potrebna gradbena dovoljenja 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi preverjanja možnosti pridobitve služnosti ter usklajevanja projektne rešitve s 

posameznimi lastniki zemljišč. 
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OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 

za oskrbo z vodo 2021 -2023 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije 

vodovodnega omrežja na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in 

kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 800 m obnovljenega vodovodnega omrežja 

- 8 kos obnovljenih črpališč z zamenjavo črpalk in druge dotrajane opreme 

- 8 kos vzdrževalnih del na vodohranih 

- 2 kos urejene dezinfekcije 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi in se bo pričel izvajati v letu 2021. 

OB084-20-0014 Vrtec Ciciban -  sanacij  krit ine  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je sanacija strehe na objektu Vrtca Ciciban v Novi Gorici, saj le-

ta pušča in ne omogoča ustreznega izvajanja vzgojno varstvenega procesa.  

Objekt je bil zgrajen ter predan v uporabo l.2012, njegov glavni (Final d.d.) in naknadno izbran 

izvajalec (Euroinvest d.o.o.) sta v stečaju, zato naročnik ne poseduje garancije za reklamacijsko 

dobo. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- sanirana streha vrtca 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Njegova izvedba je predvidena do konca leta 2020. 
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OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja 

Lohke. Projekt obravnava območje poselitve Lohke, ki je zajeto v aglomeraciji ID 1547 

Banjšice. Cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V sklopu gradnje 

kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovodnega omrežja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 400 m novozgrajenega kanalizacijskega omrežja 

- 500 m obnovljenega vodovodnega omrežja 

- 1 novozgrajena čistilna naprava 

 

Stanje projekta 

Izvedbeni del projekta je predviden v obdobju od 2023 do 2025. 

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020 -2022 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav na območju 

celotne občine. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem 

zagotavljanje ustreznega čiščenje odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno 

javno kanalizacijo. V okviru projekta so predvidena obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN 

Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega 

vzdrževanja na CČN. V okviru obnovitvenih del bodo sredstva predvsem namenjena obnovi 

predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotenega delovanja CČN.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- nemoteno delovanje obstoječih čistilnih naprav 

 

Stanje projekta 

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). 
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OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega omrežja  v  

Solkanu 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Solkanu. Cilj 

je obnoviti tri odseke kanalizacijskega omrežja ter eno črpališče ter s tem zagotoviti ustrezno 

odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 obnovljeno črpališče 

- 3 obnovljeni/zgrajeni odseki kanalizacije, vsak dolžine od 200 do 250 m 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso začele. 

OB084-20-0018 Vodovod Preserje  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Preserje, 

predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je z obnovo 

predvidnega odseka vodovoda zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem 

oskrbo s pitno vodo na območju naselja Preserje. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 550 m obnovljenega vodovod 

 

Stanje projekta 

Projekt se bo začel izvajali v letu 2021. 

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje  

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo oskrbe za prebivalce naselja 

Vitovlje, zato je potrebno na območju naselja Vitovlje zgraditi nov vodohran za zagotavljanje 

nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo. 
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- zgrajeni nov vodohran Vitovlje s pripadajočo infrastrukturo 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna 

soglasja, urejena zemljišča in kategorizacija dostopne poti. 

OB084-20-0020 Magistralni  vodovod DN 700  

Namen in cilj 

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 od 

rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo 

magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodooskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na 

vodovodnem sistemu Mrzlek.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2.000 m dolžine obnovljenega magistralni vodovod DN 700 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je DGD projektna dokumentacija. V letu 2020 so 

predvidene aktivnosti na pridobivanju služnosti in vse potrebne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

OB084-20-0021 Izvajanje participativnega proračuna 

2021-2022 

Namen in cilj 

Osnovni namen aktivnosti v okviru projekta je izvajanje participativnega proračuna s ciljem 

pridobivanja ustreznih projektnih predlogov s strani prebivalcev ter njihovo izvedbo. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- realizirani izbrani projekti 
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Stanje projekta 

V letu 2020 poteka optimizacija delovnega procesa za organizacijo in izvedbo postopka 

participativnega proračuna (izbor projektov). Do zaključka 2020 bosta izvedeni fazi zbiranja in 

glasovanja o predlogih projektov. V letih 2021 in 2022 je predvidena realizacija izglasovanih 

projektov. 

OB084-20-0022 Cesta Dornberk -  Oševljek -  Izvedba 

odseka 1 in 5  

Namen in cilj 

Predmetni projekt je nadaljevanje urejanja LC 284321 Dornberk-Renče. Celovit projekta je 

razdeljen na več izvedbenih faz (8 odsekov/faz). Trasa celotne dolžine znaša cca 3.200 m, ki 

poteka od križišča z regionalno cesto R1-204/1012 Šempeter-Dornberk v Dornberku do meje z 

Občino Renče-Vogrsko. V preteklosti so bile do sedaj že urejeni naslednji odseki: 2, 3, 6, 7 in 8. 

V letu 2020 se je zaradi sprožitve plazu kot intervencijski ukrep izvedlo tudi odsek 4. 

 

Namen projekta je: 

- nadaljevanje urejanja LC 284321 Dornberk-Renče, 

- zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne 

varnosti za vse udeležence v prometu.   

- Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo 

privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj območja. 

Cilj projekta je: 

- izboljšati stanje cestne in ostale javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov 

na njih,  

- urediti odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišča, 

ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti, ustrezno 

prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev območja in posledično  občine, 

urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja.  

Specifični cilj projekta je v načrtovanem obdobju izvesti načrtovani odsek 1 in odsek 5 LC 

284321 Dornberk-Renče ter s tem zagotoviti ustrezno prometno varnost na območju. V okviru 

projekta se bo uredilo tudi ustrezno odvodnjavanje vozišča, uredilo oporne in podporne 

konstrukcije, saniralo manjše plazove ob cesti. Z izvedbo odseka 1 in 5 se bo zaključilo z 

ureditvijo LC 284321 Dornberk-Renče. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 250 m urejene cestne infrastrukture (t.j. odseka 5 LC 284321 Dornberk-Renče) 

- 750 m urejene cestne infrastrukture (t.j. odseka 1 LC 284321 Dornberk-Renče) 
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Stanje projekta 

Projekt t.j. izvedba odseka 1 in 5 LC 284321 Dornberk-Renče je v pripravljalni fazi. V letih od 

2020 do 2022 je predvidena priprava vse potrebne dokumentacije in pridobivanje zemljišč za 

izvedbo odseka 1 in 5. Izgradnja odseka 5 je predvidena v letu 2023, odseka 1 pa v letu 2024. 

OB084-20-0023 Izgradnja mostu čez potok Potok v 

Dornberku 

Namen in cilj 

Namen projekta je: 

- vzpostavitev varne peš, kolesarske in traktorske povezave med Prvačino in Dornberkom, 

predvsem z vidika zagotavljanja varne poti v šolo 

- zagotovitev ustrezne prometne varnosti prebivalcev območja 

 

Cilj projekta je: 

- zgraditi most čez potok Potok v Dornberku, s čimer se zaključi vzpostavitev varne 

povezave med Prvačino in Dornberkom za pešce, kolesarje in lastnike kmetijskih 

zemljišč 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- most čez potok Potok 

- 70 m urejene struge vodotoka potok Potok 

- 100 m nove poljske/traktorske poti 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelan je projekt DGD za most čez potok Potok v Dornberku in 

pridobljena vsa soglasja. Sledi pridobivanje zemljišč in vložitev zahtevka za gradbeno 

dovoljenje. Izgradnja mostu je predvidena v letu 2021. 

OB084-20-0024 Varna pot v  šolo Branik -  2.  in 3 .  faza  

Namen in cilj 

Projekt Varna pot v Šolo Branik predstavlja oziroma zagotavlja ustrezno prometno varnost vsem 

otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo in vrtec v Braniku. Projekt je razdeljen na 3 faze, in sicer 1. 

in 2. faza predstavljata ureditev dostopa do osnovne šole, medtem ko 3. faza predstavlja ureditev 

krožne poti mimo vrtca. V letu 2019 je bila izvedena 1. faza projekta. 
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Namen projekta je: 

- nadaljevanje celovitega projekta Varna pot v šolo v Braniku 

Cilj projekta je: 

- izvedba 2. faze in 3. faze ureditve varne poti v šolo v Braniku ter s tem zaključiti celoten 

projekt 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 100 m novozgrajenega pločnika in urejene varne poti v šolo v okviru 2. faze 

- 350 m rekonstruirane javne poti mimo vrtca in urejene varne poti v šolo v okviru 3. faze 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi mirovanja. V letu 2021 se projekt nadaljuje s pridobivanjem zemljišč. Izvedba je 

predvidena v letu 2023. 

OB084-20-0025 Ureditev Ščedenske ceste  

Namen in cilj 

Namen projekta je: 

- zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne 

varnosti za vse udeležence v prometu. 

Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za 

bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice.  

Cilj projekta je: 

- izboljšati stanje prometne in ostale javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in 

objektov na njih, ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških 

zemljišč in objektov, ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev 

mesta Nova Gorica in posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti 

njihovega bivanjskega okolja in življenjskega standarda.  

Specifični cilj projekta je v načrtovanem obdobju zgraditi Ščedensko cesto, in sicer od obvoznice 

do Kekčeve poti, ter s tem zagotoviti ustrezno prometno varnost na območju. V okviru projekta 

se bo uredilo tudi kolesarsko pot in pločnike ter ustrezno odvodnjavanje vozišča. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 500 m rekonstruirane in urejene občinske ceste 

 

Stanje projekta 

Projekt je v mirovanju. Njegova izvedba je predvidena v letu 2023. 
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V letu 2014 izdelan in recenziran idejni projekt ceste od obvoznice Solkan do Kekčeve poti. 

Izpeljani so bili načelni razgovori s tangiranimi strankami, saj so posegi v zemljišča veliki. V 

nadaljevanju bo potrebno potrditi dokončno rešitev prometnega profila ceste in z nadaljevanjem 

pridobivanja ustrezne dokumentacije. 

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

Namen in cilj 

Celovit projekt Pločnik Dornberk-Draga je razdeljen na dve fazi. Prva faza projekta je bila 

izvedena v letu 2014, v okviru katere se je zgradilo pločnik in uredilo javno razsvetljavo ob 

regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselja Dornberk in Draga, in sicer od 

križišča z lokalno cesto za Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk. V okviru druge 

faze, ki je predmet obravnave tega projekta, pa je predvidena ureditev oziroma nadaljevanje 

pločnika od odcepa za železniško postajo Dornberk do odcepa za Zalošče. 

 

Namen projekta je: 

- zagotovitev osnovne prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev na 

območju med naseljema Dornberk in Draga. 

Cilj projekta je: 

- izvesti drugo fazo projekta, ki predvideva ureditev pločnika in javne razsvetljave od 

odcepa za železniško progo Dornberk do odcepa za Zalošče. Izvedba druge faze projekta 

je sicer pogojena z rešitvijo premostitve preko železniške proge, za katero   

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 200 m dolg novozgrajeni pločnik 

 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. V letih 2020-2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za 

manjkajoči del pločnika med že zgrajenim pločnikom in mostom čez železniško progo, urejanje 

zemljiškega stanja ter priprava investicije. Izvedba investicije je planina v letu 2023, pri tem pa 

je potrebno upoštevati,d a je časovno pogojena tudi z uvrstitvijo investicije v finančni načrt 

DRSI-ja. 

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

Namen in cilj 

Namen projekta t.j. izvedba nujnih in nepredvidenih sanacij v obdobju od leta 2021 do 2024 je 

zagotovitev stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin, odstranitev 
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večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost, ter izvedba večjih interventnih sanacije vozišč 

po neurjih, s ciljem zagotoviti osnovno prometno varnost na občinskih cestah. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5 izvedenih začasnih interventnih sanacij na cestni infrastrukturi letno 

 

Stanje projekta 

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2021. Aktivnosti v okviru projekta/operacije sodijo med stalno 

nalogo občine. Strokovne službe občine stalno spremljajo nastajanje nepredvidenih geoloških 

pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne 

interventne sanacije za zagotovitev osnovne prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne 

sanacije v skladu z prioritetami in razpoložljivimi sredstvi. 

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ul icah 

2021-2024 

Namen in cilj 

Namen projekta t.j. izvedba večjih vzdrževalnih del na mestnih ulicah v odboju od leta 2021 do 

leta 2024 je zagotovitev stabilnosti cestnega telesa in ostalih prometnih površin, odstranitev 

nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost vseh udeležencev v prometu ter postopna obnova 

dotrajanih pohodnih in povoznih površin, vključno z urejanjem njihove odvodnje, s ciljem 

zagotoviti ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu tako pešcev, kolesarjev kot 

tudi motornega prometa. Pri tem se na lokacijah sanacij in ureditev vedno ureja tudi odstranitve 

arhitektonskih ovir. Pri nadaljnjih posegih pa bo upoštevan tudi potrjen Strateški načrt 

dostopnosti in Akcijski načrt dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejene kolesarske steze in poti 

- urejeni pločnik oziroma površine za pešce 

- urejene in dograjene parkirne površine 

 

Stanje projekta 

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2021 in zaključil leta 2024. Aktivnosti v okviru 

projekta/operacije sodijo med stalno nalogo občine. V pripravi je dokumentacija za javno 

naročilo za izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki presegajo 

obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah ni 
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mogoče precizirati za daljše obdobje. Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana 

infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih rešitvah in celovitih 

rešitvah. Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne 

prometne površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite rešitve. 

OB084-20-0029 Rekonstrukcije občinske makadamske 

ceste "Podžaga" na Trnovem  

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem 

ustrezne prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Izvedba projekta bo posledično 

zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo 

vplivala na dolgoročni razvoj območja. Cilj projekta je izboljšati stanje cestne in ostale javne 

infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov na njih, urediti odvodnjavanje zalednih voda 

ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, 

zmanjševanje plazovitosti, ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev 

območja in posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja. S 

tem se bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega telesa in cestnih objektov na območju. 

Specifičen cilj projekta je rekonstrukcija kategorizirane občinske makadamske ceste (javne poti) 

JP 785981 nad novim naseljem Podžaga na Trnovem, vključno z ureditvijo meteorne 

kanalizacije in rekonstrukcijo priključka na regionalno cesto R3-608 odsek 1067 Grgar-Lokve. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 125 m rekonstruirane občinske ceste 

- izveden priključek na regionalno cesto 

 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključevanju pripravljalne faze. V pripravi je dokumentacija za izvedbo javnega 

naročila. Njegova izvedba je predvidena do konca leta 2020. 

Projekt bo prijavljen za koriščenje dodatnega deleža sredstev za sofinanciranje občinskih 

investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1. 
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OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne 

infrastrukture 2020-2021 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture z namenom 

preprečitve nadaljnjega propadanja cestnega telesa ter s tem ustrezne prometne varnosti za vse 

udeležence v prometu. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko 

okolje, ki bo privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj območja 

občine. 

Cilj projekta t.j. izvedba nujnih manjših rekonstrukcij oziroma večjih vzdrževalnih del na cestah 

in cestnih objektov v letih 2020 in 2021, je izboljšati stanje cestne in ostale infrastrukture, 

predvsem občinskih cest in objektov na njih, preprečiti njihovo nadaljnje propadanje, urediti 

odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost 

okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti, ustrezno prometno varnost in zaščito 

prebivalcev in obiskovalcev območij posegov in posledično občine, urejenost okolja ter s tem 

dvig kakovosti bivanjskega okolja. V okviru projekta se bo saniralo tudi krajše odseke občinskih 

javnih cest z asfaltno prevleko, predvsem na odsekih, kjer so ceste že zelo dotrajane, da klasično 

krpanje ni več racionalno in preostali del ceste lahko še počaka na kasnejšo sanacijo. Z izvedbo 

vseh predvidenih posegov v okviru projekta se bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega 

telesa in cestnih objektov na območju. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine 

iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

 

V okviru projekta je v letu 2020 predvideno: 

- doasfaltiranje in asfaltna prevleka LC Dornberk-Gradišče na odseku lanske sanacije 

plazu in letošnje sanacije nevarnih brežin 

- sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko JP Vrata-Lokovec (Ječmence) 

- sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC Breg-Krvavec na 

Banjšicah 

- zaključek širitve oziroma korekcij ovinkov LC Grgarske Ravne-Bate iz leta 2019 z 

ureditvijo krivin, odvodnjo in asfaltacijo 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste med LC Pri gradu in naseljem Podrob 

- začetek ureditve pločnika ob kategorizirani cesti JP št. 787181 v Prvačini 

 

V letu 2021 pa je v okviru projekta predvideno: 

- izvedba nadaljnjega krajšega dela rekonstrukcije LC Banjšice-Grgar v Grgarju proti 

"pekarni ANA" 

- zaključek ureditve pločnika ob kategorizirani cesti JP št. 787181 v Prvačini 

- sanacija robov asfaltne površine z robno doasfaltacijo vozišča ceste proti Reziji na 

Trnovem 

- izvedba asfaltne prevleke krajšega odseka dotrajanega vozišča LC Bate-Banjšice  
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- sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku lokalne ceste v 

Marcinjah na Banjšicah 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 5 rekonstruiranih oziroma saniranih odsekov občinskih cest ali cestnega objekta letno 

 

Stanje projekta 

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. 

OB084-20-0031 Manjši  posegi  v  cestno infrastrukturo KS 

2021-2024 

Namen in cilj 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot 

nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno 

infrastrukturo kot npr. sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, 

sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd. na območju 

občine. Cilj projekta t.j. izvedba manjših posegov v cestno infrastrukturo v obdobju od leta 2021 

do leta 2024 je hitro in učinkovito odpraviti poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi 

preprečili intenzivno propadanje cest. S tem se želi uporabnikom cestne infrastrukture zagotoviti 

primeren standard vzdrževanja občinskih cest na celotnem območju občine.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 19 manjših posegov v cestno infrastrukturo letno 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se bodo pričele izvajati leta 2021 in bodo stalna naloga občine do 

zaključka leta 2024. 



 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 132 

OB084-20-0032 Kanalizacija Korp v Braniku  

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja 

Branik s priklopom na že zgrajeno komunalno čistilno napravo Branik. Projekt obravnava 

območje poselitve Korp, ki še ni priklopljeno na ČN Branik. Njegov cilj je izgradnja 

kanalizacijskega sistema s priklopom na ČN Branik in s tem povečanje stopnje priključenosti na 

območju aglomeracije ID 1560 Branik in zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 400 m novozgrajene kanalizacije s črpališčem in razbremenilnim objektom 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projekta dokumentacija PGD, ki jo bo potrebno 

uskladiti z veljavno zakonodajo, pridobiti služnosti in vso potrebno dokumentacijo za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur  

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba regulacije potoka Liskur z ureditvijo struge na območju OPPN Rožna 

Dolina III. Cilj je zagotovit ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 300 m izvedene regulacije vodotoka 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 se bo naročilo izdelavo DGD projektne dokumentacije 

ter pridobilo vsa potrebna mnenja in soglasja z pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba je 

predvidena v letu 2021. 
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OB084-20-0034 LAS "Kolesarska veriga na podeželju"  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v okviru LAS V objemu sonca skupaj z 12 drugimi LAS-i 

na območju Slovenije v projektu LAS sodelovanja »Kolesarska veriga na podeželju«. Namen 

skupne operacije/projekta je vzpostavitev povezanega sistema izposoje koles na podeželju na 

območju sodelujočih LAS-ov, krepitev možnosti zaposlovanja ter podjetniške dejavnosti vezane 

na športno rekreacijsko in turistično dejavnost na podeželju, spodbujanje trajnostnega razvoja in 

trajnostne mobilnosti in posledično izboljšanje kakovosti življenja ljudi. 

Znotraj celotne operacije je predvidena izvedba večjega števila aktivnosti s strani posameznih 

partnerjev v projektu. V okviru celotne operacije se bo na območju MO Nova Gorica, Občine 

Renče-Vogrsko in Občine Miren-Kostanjevica uredilo 4 lokacije za vzpostavitev sistema 

izposoje koles. V okviru operacije bo MO Nova Gorica na dveh lokacijah t.j. v Prvačini in v 

Braniku uredila dve postaji za izposojo koles (t.j. postavila 2 izposojevalnici za e-kolesa), kar bo 

prebivalcem, obiskovalcem in turistom razširilo možnosti izbire prevoza na podeželju tako v 

občini kot tudi na območju LAS V objemu sonca, širše pa tudi z vsemi sodelujočimi LAS-i v 

operaciji. 

 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 2 izposojevalnici e-koles 

- 5 koles 

 

Stanje projekta 

Operacija je v fazi potrjevanja. Prijavljen je bil na 5. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in 

izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je dne 13.12.2019 objavilo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije na podlagi: 62. člena 

Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

(Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19). 

OB084-20-0035 LAS "Ohranjanje naravne in kulturne 

identitete Vipavske doline"  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica kot vodilni partner prijavlja projekt/operacijo ohranjanja naravne in 

kulturne identitete Vipavske doline. Rok za prijavo na poziv je 9.6.2020. Načrtovani partnerji 

projekta so Občina Renče-Vogrsko, Kmetijski inštitut Slovenije, RRA SEVERNE PRIMORSKE 

d.o.o. Nova Gorica in Društvo Tabor. Namen operacije je povečanje konkurenčnosti in turistične 

privlačnosti urbanih območij nižinskega dela Vipavske doline. Njen cilj je skozi identifikacijo 
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naravnih in kulturnih značilnosti območja prepoznati turistične priložnosti, ki izražajo identiteto 

Vipavske doline in jih oblikovati v turistične produkte. 

 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- pripravljen program razvoja turizma urbanih območij 

- izvedena strokovna analiza s področja vinarstva 

- 5 delavnic strokovnega usposabljanja 

- 3 ogledi dobrih praks 

- 3 turistični produkti 

- 2 promocijska dogodka 

 

Stanje projekta 

Operacija je v fazi prijave na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, ukrep U 3.1 Ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske 

raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ki ga je dne 25.11.2019 objavila Lokalna akcijska skupina 

LAS V OBJEMU SONCA. 

OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi"  

Namen in cilj 

Mestna občina Nova Gorica sodeluje kot partner projekta/operacije pri prijavi, ki je usmerjena v 

promocijo supanja po Vipavi in vključevanje mladih. Vodilni partner projekta je Občina Renče-

Vogrsko, ostali načrtovani partnerji so Društvo Mladi Renče-Vogrsko in Onnose Adventures 

d.o.o. Namen operacije je prikaz doživljanja novega načina druženja mladih ob reki Vipavi. V 

okviru večdnevnega državnega športnega tekmovanja v supanju na Goriškem, se načrtuje 

izvedba predstavitveno izobraževalnih športnih dogodkov za osnovnošolsko mladino in 

obiskovalce. Cilj dogodka je, da se mladim in obiskovalcem iz območja LAS-a na inovativen 

način omogoči doživetje narave, približa vodni šport (supanje) kot možnost kvalitetnega, 

aktivnega ter zabavnega načina preživljanja prostega časa na reki Vipavi. 

Cilj operacije je izvedba športnih dogodkov pod nazivom »Skupaj supamo po Vipavi od 

Dornberka do Renč« kot instrument spodbujanja, razvijanja in zagotavljanja mladim 

kakovostnega preživljanja prostega časa ob reki. 

 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- izvedeni športni dogodki na vodi s prikazom novega načina preživljanja prostega časa,  
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- izdelan dokument z opisom in prikaz brežin reke Vipave,  

- izvedena izobraževanja v naravi (delavnice) z osveščanjem in informiranjem mladih o 

pomembnosti ohranjanja čiste narave (vode) ter ohranjanja tradicionalnih jedi in iger, 

- 40 mladih bo izkusilo nov način preživljanja prostega časa, 

- osnovan in izdelan bo nov inovativen produkt športnega programa "Supanje na Vipavi", 

ki bo služil osnovnim šolam kot predlog vključitve v šolske programe kot Šola+. 

 

Stanje projekta 

Operacija je v fazi prijave na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, ukrep U 4.3 Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa, ki ga 

je dne 25.11.2019 objavila Lokalna akcijska skupina LAS V OBJEMU SONCA. 

OB084-20-0037 URBACT III -  Thriving Streets  -  II .  faza 

Namen in cilj 

Projekt/operacija naslavlja tematiko revitalizacije javnega prostora s pristopi trajnostne 

mobilnosti na mikro nivoju mesto-ulica in kjer se upoštevajo tako ekonomski-gospodarski kot 

socialni vidik trajnostne mobilnosti. Operacija predvideva vključevanje širokega nabora 

deležnikov (od otrok, do prebivalcev, stanovalcev in lastnikov poslovnih prostorov, oseb z 

omejitvami, ponudnikov turističnih in drugih storitev ter obiskovalcev) skozi različne oblike 

participacije z namenom pridobitve integralnega akcijskega načrta za postopno prenovo javnega 

prostora. Slednji se razume kot instrument oblikovanja rešitev za rabo javnega prostora, ki bo 

vključujoča in bila po meri človeka. V okviru operacije je poleg krepitve kompetenc na področju 

participativnih procesov in oblikovanja integralnih pristopov k prenovi javnega prostora z 

oblikovanje integralnega akcijskega načrta predviden tudi testna akcija, s katerim se oblikovano 

in dogovorjeno potrebo po javnem prostoru začasno preizkusi v prostoru. 

Operacija kot območje naslavlja staro jedro Solkana. Trenutno je javni prostor starega jedra 

namenjen predvsem mirujočemu prometu in le v zelo omejenem obsegu dejavnostim. Prometno 

je prostor pešcem in kolesarjem neprijazen in zaradi velikih hitrosti in količine prometa tudi 

nevaren. Prostor ne nudi kvalitetnega prostora za potrebe druženja prebivalcev in stanovalcev, 

kot ni privlačen za obiskovalce. S pomočjo operacije bi želeli oblikovati usmeritve za njegovo 

postopno preoblikovanje oziroma t.i., Integralni akcijski načrt za izvedbo prenove. Cilj operacije 

je pridobiti t.i. Integralni akcijski načrt za postopno prenovo starega jedra Solkana.  

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 integralni akcijski načrt 

- 1 testna akcija 
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Stanje projekta 

Operacija je razdeljena na dve fazi. Prva faza je potekala do aprila 2020, ko je bila oddana vloga 

za odobritev sredstev za drugo fazo operacije. Druga faza operacije je bila odobrena 14.5.2020. 

Operacija se bo izvajala do 31.12.2022. Operacija je sofinancirana z evropskimi sredstvi ERDF v 

obsegu 70%. Operacija je v fazi zagona aktivnosti druge faze, ki so, skladno s prijavnico 

predvidene za drugo fazo. 

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG 

v letu 2020 

Namen in cilj 

Namen je razpolaganje s programi opremljanja in z njimi povezane strokovne podlage. Cilj 

projekta je uskladiti obstoječe programe opremljanja najkasneje do marca 2021 z novo gradbeno 

zakonodajo ter pripraviti in sprejeti nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo, na podlagi katerega se bo obračunaval komunalni prispevek za 

vso obstoječo komunalno opremo za celotno občino. Poleg tega je cilj tudi uskladiti oziroma 

ponovno sprejeti Programe opremljanja za posamezne OPPN-je. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- izdelan in sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo, na podlagi katerega se bo obračunaval komunalni prispevek za vso 

obstoječo komunalno opremo za celotno občino 

- izdelani in sprejeti Progami opremljanja za posamezne OPPN-je 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so v teku. 

OB084-20-0039 Projektna dokumentacija in študije OPPN 

v letu 2020 

Namen in cilj 

Namen je razpolaganje z ustreznimi strokovnimi podlagami in študijami v okviru OPPN-jev. Cilj 

operacije je pridobiti strokovne podlage in študije na območjih predvidenih in obstoječih 

izvedbenih aktov občine, pripraviti strokovne podlage o možnosti ukinitve OPPN Kotalkališče 

ter preveriti določila v PIPe, izdelati hidrološko študijo območje Nova Gorica za namene 

preverjanja možnosti ponikanja ter pripraviti hidrološko študijo in pregled komunalne 
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infrastrukture za OPPN Parkovšče za novo opredelitev faznosti izvedbe komunalne opreme in 

omogočanja gradnje. 

 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- - 3 strokovne podlage/študije 

 

Stanje projekta 

Operacija je v pripravljalni fazi. Izvedba je predvidena v drugi polovici leta 2020. 

 


