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PROJEKTI, KATERIH VREDNOST JE V LETU 2019 ENAKA ALI VEČJA OD 100 TISOČ EUR

OB084-13-0002 07240 Priprava projektov 1.188.423 €
01.01.2010 - 
31.12.2022 622.723 € 190.700 € 50.862 € 95.239 € 76,6% 100%

Skozi postavko se financira projektna dokumentacija. Skozi postavko se peljejo tudi 
določeni projekti, ki nimajo svoje proračunske postavke.

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

01.01.2010 - 
31.12.2023 1.041.717 € 110.000 € 65.000 € 20.000 € 77,3% 100%

Sredstva se nakazujejo redno na podlagi mesečnih zahtevkov za nabavljeni vozili v 
PGD Nova Gorica in PGD Dornberk. 

OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada 2.178.025 €
01.01.2010 - 
31.12.2022 1.518.025 € 165.000 € 87.614 € 77.386 € 100,0% 100%

Sredstva se nakazujejo prejemnikom (javnemu zavodu in prostovoljnim gasilskim 
društvom) na podlagi razdelilnika, ki ga določi Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada. Sredstva se nakazujejo redno po prejemu nakazil iz strani države. 

OB084-13-0012 09005
Spodbude za urej. zemljišč, posp. in 
razvoj kmetij 1.426.653 €

01.01.2010 - 
31.12.2019 1.296.653 € 130.000 € 0 € 0 € 0,0% 100%

Sredstva so namenjena javnemu razpisu s področja kmetijstva. Prvi del razpisa 
(skupinske izjeme) je že zaprt, prijavitelji pa lahko dokazila o izvedenih programih in 
investicijah dostavijo do 2.10.2019. Drugi del razpisa (pomoči de minimis) pa se zapre 
5.9.2019. Porabljen znesek je izplačilo pomoči po razpisu iz leta 2018 zaradi pritožbe, 
ki je bila rešena v letošnjem letu.  

OB084-13-0017 07199
Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s 
toplotno energijo 2.104.081 €

01.01.2010 - 
31.12.2023 1.254.081 € 250.000 € 0 € 2.400 € 1,0% 100%

V sklopu proračunskih sredstev se izvaja investicija v obnovo treh dotrajanih toplotnih 
postaj na Cankarjevi ulici (Cankarjeva ulica 74, 76 in 82), investicijo vodi javno 
podjetje KENOG d.d. Po sprejetju rebalansa je bil objavljen javni razpis, ki je že 
zaključen. S samimi deli se je pričelo v začetku meseca avgusta, predviden zaključek 
del je začetek oktobra, pred začetkom kurilne sezone. 

OB084-13-0018 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 1.232.273 €
01.01.2010 - 
31.12.2022 812.273 € 120.000 € 43.808 € 10.729 € 45,4% 100%

Izvedena je bila kamnita zložba na mestu nevarnega podpornega cestnega 
suhozidanega zidu in sanacija usada na kategorizirani občinski cesti JP 785953 v 
Vitovljah, postavljena je bila ograja na mostičku v Oseku. Zaradi padajočega kamenja 
je bila ostavljena  varovalna jeklena mreža na brežinah razširjenega dela 
kategorizirane občinske ceste LC Banjšice -  Lokovec "na Volnicah". Zaključena je 
sanacija  plazu, ki je ogrožal LC Draga- Gradišče - Oševljek.Smo v fazi oddaje 
naročila za izvedbo sanacije usadov na Jp Šempas- Lepenje in Ureditve nujne 
odvodnje na LC v Čepovanu. V pripravi je gradivo za nadaljnje nujne sanacije.                                                                            

OB084-13-0019 07009
Večja vzdrževalna dela na mestnih 
ulicah 1.168.073 €

01.01.2010 - 
31.12.2022 708.073 € 115.000 € 17.444 € 7.963 € 22,1% 100%

Izvedena je bila odstranitev arhitektonskih ovir na Sedejevi ulici v Novi Gorici.
Izvedena je bila asfaltacija povezovalne ceste med Vodopivčevo ulico in Ulico pri 
hrastu v Kromberku. Smo v fazi oddaje naročila za sanacijo dotrajanih in nevarnih 
prometnih površin ob Kidričrvi ulici, ob Ščedenski cesti "pri bikoreji" in na  Cankarjevi 
ulici. V pripravi je gradivo za nadaljnje sanacije prometnih površin v mestu;

OB084-13-0026 07220 Rekonstrukcije in sanacije 1.872.911 €
01.01.2012 - 
31.12.2023 1.122.911 € 150.000 € 19.748 € 122.530 € 94,9% 100%

Izvedena je bila rekonstrukcija kategorizirane  občinske javne ceste JP 784302 v 
Klemšetih pri Zaloščah in manjša asfatna prevleka ob LC na Preserjah.  Izvedena je 
bila sanacija in asfaltacija kategorizirane občinske ceste na Banjšicah v Lohkah po 
vgradnji kanalizacije. Izvedena je sanacija  in asfaltna  prevleka na  odseku dotrajane 
občinskih kategoriziranih cest JP Vrata- Lokovec "na Ječmencah". Uvedli smo 
izvajalca v delo za sanacijo dotrajanega vozišča z ureditvijo asfaltne prevleke na 
lokalni cesti Čepovan - Banjšice v Čepovanu. Pripravljamo tudi gradivo za naslednja 
naročila v skladu z obrazložitvijo proračuna za to proračunsko postavko.

OB084-13-0068 07149 Kanalizacija v Novi Gorici 1.270.222 €
01.01.2010 - 
31.12.2020 1.069.222 € 150.000 € 49.417 € 0 € 32,9% 80-100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Investicija na Streliški ulici je bila zaključena, manjka še asfaltacija, ker se 
zaradi slabega stanja celotne asfaltne površine načrtuje še ureditev meteorne 
kanalizacije in preplastitev celotne površine cestišča, za kar bodo sredstav 
zagotovljena iz drugih proračunskih postavk.  V jesenskih mesecih je predvidena 
obnova kanalizacije na ulici Podgrčna.
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OB084-13-0074 07214 Kanalizacijsko omrežje TB planote 193.142 €
01.01.2011 - 
31.12.2019 93.142 € 100.000 € 55.208 € 0 € 55,2% 100%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Investicija kanalizacija Lohke je v zaključni fazi. Gradbena dela so 
zaključena, v pripravi je končni obračun in proimopredaja objekta.

OB084-13-0090 07160 Vodovod v Novi Gorici 770.593 €
01.01.2011 - 
31.12.2020 598.593 € 142.000 € 9.863 € 128.900 € 97,7% 80-100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Zaključena je obnova vodovoda na Gortanovi in na Streliški. V jesenskih 
mesecih je predvidena obnova vodovoda Podgrčna in vodovoda na Cankarjevi ulici 
54-56.

OB084-13-0091 07161 Vodovod Rožna Dolina 573.169 €
01.01.2012 - 
31.12.2020 173.169 € 200.000 € 0 € 193.344 € 96,7% 80-100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Izvedba razpisa za izgranjo vodovoda po Vipavski cesti v Rožni dolini bo v 
mesecu septembru. Predviden pričetek del je v začetku oktobra.

OB084-13-0093 07197
Inv. vzdrževanje infrastrukture - 
oskrba z vodo 1.980.023 €

01.01.2010 - 
31.12.2023 1.230.023 € 150.000 € 85.723 € 0 € 57,1% 100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Del sredstev v višini 75.000 je bilo porabljenih za pokritje obveznosti mestne 
občine do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev 
v upravljanju na dan 31.12.2009. Investicija izgradnje vodovoda Šmihel-Lijak je bila 
zaključena, izvedena je bila zamenjava črpalke v črpališču Damber in frekvenčnika v 
hidroforni postaji Steske, za  kar plačilo še ni bilo izvršeno. V mesecu septembru je 
predvidena ureditev dezinfekcije na vodovodu v Zaloščah in izgradnja krajšega 
odseka vodovoda na ulici Vinka Vodopivca za potrebe predvidenih novogradenj.

OB084-13-0097 07108
Izgradnja pokopališke infrastrukture V 
Stari Gori 765.277 €

01.01.2010 - 
31.12.2019 597.277 € 168.000 € 51.350 € 366 € 30,8% 50%

Urditev površin za rastros pepela je zaključena. Izdelana in usklajena je tudi študija za 
oblikovno poenotenje napisnih plošč. V okviru te proračunske postavke je bilo plačano 
tudi zemljišče za ureditev parkirišča ob pokopališču

OB084-13-0098 07109
Komunalni objekti KS-pokop. in 
poslovilni objekti 1.415.334 €

01.01.2010 - 
31.12.2019 985.334 € 430.000 € 394.974 € 1.430 € 92,2% 100%

Šiiritev pokopališča pri Sv. Trojici V Kromberku je zaključena. Pridobljeno je uporabno 
dovoljenje.  Celotno območje širitve je v fazi predaje v uporabo in vzdrževanje. Po 
plačilu vseh stroškov širitve pokopališča pri Sv. trojici v Kromberku in prerazporeditvi 
sredstev  zaradi graditve varne poti v šolo v Braniku  je  porabljen tudi pretežen del 
sredstev postavke.

OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb 4.248.844 €
01.01.2010 - 
31.12.2019 3.633.134 € 615.710 € 138.884 € 70.505 € 34,0% 50%

Realizacija proračunske postavke je odvisna od več prepostavk, saj so v postopek 
vkjučene tudi stranke in so postopki dolgotrajni.

OB084-13-0112 10052
Investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov 1.647.868 €

01.01.2010 - 
31.12.2022 1.049.868 € 205.500 € 53.305 € 110.195 € 79,6% 100%

Na proračunski postavki 10.052 je skladno s pogodbo predvidenih 8 investicij oziroma 
investicijskih vzdrževanj. Pogodba je bila z JZŠ podpisana pozno, šele 30.7.2019, 
zato so tudi zahtevki začeli hoditi pozno. Do sedaj smo realizirali sledeče zadeve: 
redno vzdrževanje letnega bazena 19.304,85 EUR, tehnološka sanacija glavnega 
nogometnega igrišča 30.000,00 EUR, dokončanje nogometnega igrišča na Lokvah 
4.000,00 EUR.Ostalo je še odprto in je v izvajanju oziroma se bo izvedlo v septembru 
in oktobru 2019.

OB084-13-0122 10079
Investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme - vrtci 1.514.406 €

01.01.2010 - 
31.12.2022 1.014.406 € 100.000 € 60.049 € 37.992 € 98,0% 100%

Dela so bila v celoti izvedena v Vrtcu Dornberk in Vrtcu Šempas. Vsa ostala 
investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v Vrtcu Čepovan in Vrtcu Nova Gorica 
bodo izvedena v mesecu septembru 2019. 

OB084-13-0126 10084
Investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme - OŠ 3.262.787 €

01.01.2010 - 
31.12.2022 2.404.575 € 158.212 € 61.694 € 74.075 € 85,8% 100%

Dela so bila v celoti izvedena v OŠ Branik in delno izvedena v OŠ Dornberk, OŠ 
Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Solkan in OŠ 
Šempas. V OŠ Čepovan in v OŠ Kozara Nova Gorica se dela niso izvajala. Vsa 
investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme bodo izvedena v mesecu septembru 
2019. 

OB084-13-0139 06035
Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-
Mestna hiša 738.835 €

01.01.2014 - 
31.12.2020 18.835 € 320.000 € 0 € 0 € 0,0% 50%

Javno naročilo za rekonstrukcijo strehe je bilo objavljeno konec avgusta. Začetek del 
se pričakuje v oktobru. Ocenjujemo, da postavka ne bo realizirana v letošnjem letu v 
celoti, ker bodo delno situacije zapadle v naslednjem letu.
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OB084-13-0151 07245
Energetsko učinkovita prenova JR v 
MONG 186.679 €

01.01.2013 - 
31.12.2023 6.679 € 100.000 € 24.421 € 37.173 € 61,6% 75-100%

Junija je bila podpisana pogodba z zasebnim partnerjem - podjetjem Interenergo, do 
konca leta je predvidena zamenjava več kot 3.700 obstoječih svetilk javne 
razsvetljave s sodobnimi LED svetilkami. Z zamenjavo svetilk se je pričelo konec 
meseca julija, do konca avgusta je bilo zamenjanih cca. 900 svetilk. 

OB084-13-0155 07209
Gradnja zbirnih centrov za ločeno 
zbiranje odpadko 254.964 €

01.01.2014 - 
31.12.2023 60.971 € 133.993 € 0 € 87.944 € 65,6% 80-100%

Investicija izgradnje nadstrešnice nad stiskalnico CERO je v teku. Zaključek je 
predviden v mesecu novembru.

OB084-13-0184 09070

Finančne spodbude podjetnikom - 
Subvencioniranje komunalnega 
prispevka 499.828 €

01.01.2014 - 
31.12.2022 99.828 € 100.000 € 0 € 0 € 0,0% 0% Razpis ne bo objavljen, ker ni zainteriranih prejemnikov, ki bi v tem obdobju gradili. 

OB084-14-0008 09071

Spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj 1.072.784 €

01.01.2015 - 
31.12.2022 380.784 € 173.000 € 0 € 0 € 0,0% 100%

Razpis za investicije bo objavljen 6. septembra. Zainteresiranost za sredstva s strani 
občanov  je velika. 

OB084-15-0004 07268 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo 491.496 €
01.01.2015 - 
31.12.2023 133.996 € 157.500 € 56.108 € 1.452 € 36,5% 40%

Izvedena so bila pripravljalna dela za brv čež Sočo na levem bregu. Pričakujemo 
objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca za ureditev Trga Evrope v mesecu oktobru. 

OB084-16-0005 06038
Nakup posl. prost. in zemljišč na 
javnih dražbah 860.087 €

01.01.2016 - 
31.12.2022 460.087 € 100.000 € 0 € 0 € 0,0% nepredvidljivo

Sredstva do sedaj še niso bila porabljena, ker ni bilo razpisanih javnih dražb za 
zemljišča in objekte, ki bi bili v interesu občine. Porabe do konca leto ne moremo 
oceniti zaradi nepredvidljivosti razpisanih javnih dražb.

OB084-16-0014 07286
Investicijsko vzdrževanje čistilnih 
naprav 1.402.187 €

01.01.2017 - 
31.12.2023 152.187 € 250.000 € 7.689 € 239.000 € 98,7% 80-100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij.  Sredstva so bila porabljena za obnovo čistilne naprave OŠ in vrtca 
Šempas. Preostala sredstva bodo namenjena pretežno za redna obnovitveno 
vzdrževalna dela na CČN.  Izvedena so bila sledeča obnovitveno vzdrževalna dela na 
CČN: zamenjava senzorjev, zamenjava delov puhal, dela na kompresorski postaji,  
obnova črpalk in mešal, menjava kablov črpalk in ostala manjša dela. Izvedena dela 
še niso bila obračunana. V fazi priprave naročil so sledeča dela: zamenjava črpalk 
permeata, črpalk dehidracije, črpalk polimera in zamenjava zapornice na dotoku ter 
ostala manjša dela.  Mestna občina Nova Gorica bo poravnala svoj delež stroška 
obnovitveno vzdrževalnih del na CČN.

OB084-16-0015 07287 Kanalizacija Solkan 190.775 €
01.01.2017 - 
31.12.2019 90.775 € 100.000 € 13.452 € 0 € 13,5% 100%

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. Zaključena je izgradnja črpališča na ulici IX. Korpusa. V letošnjem letu je 
predvidena še ureditev fekalne in meteorne kanalizacije pri Merkatorju v Solkanu  in 
nadgradnja obstoječega črpališča z drobilcem. 

OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek 836.534 €
01.01.2017 - 
31.12.2023 86.534 € 150.000 € 0 € 144.232 € 96,2% 80-100%

Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje 
investicij. V pripravi je razpis za dobavo agregata za zagotavljanje rezervnega 
napajanja Vodarne Mrzlek. Izvedba razpisa bo v mesecu septembru, realizacija 
investicije je predvidena do konca letošnjega leta.

OB084-16-0025 04050
Izgradnja krajevnega doma KS Osek - 
Vitovlje 493.721 €

28.09.2016 - 
30.09.2019 158.221 € 335.500 € 323.094 € 3.794 € 97,4% 100% Dela so zaključena, končni obračun in poplačilo bo v septembru 2019

OB084-16-0027 07264
Sanacijska dela na odlagalnem polju 
na smetišču Stara Gora 744.732 €

01.01.2017 - 
31.12.2020 27.372 € 443.700 € 2.732 € 431.158 € 97,8% 100%

Dela potekajo po terminskem planu, pričela so se zaradi poteka JN en mesec za 
prvotno planiranim začetkom. Pogodbeni rok 540 dni po uvedbi v delo dne 20.6.2019.

OB084-16-0028 07291
Meteorna odvodnja - okolica OŠ 
Šempas 397.053 €

01.01.2017 - 
31.12.2019 8.453 € 388.600 € 1.830 € 633 € 0,6% 0% Dela so zamaknjena v leto 2020 zaradu usklajevanja sistemske rešitve.

OB084-16-0029 10199
Skupnostni center Nova Gorica - II. 
faza 1.342.991 €

02.09.2016 - 
31.12.2020 6.632 € 393.809 € 1.476 € 14.622 € 4,1% 15%

V podpisu so pogodbe o sofinanciranju in razpisna dokumentacija za JN. Izbor 
izvajalca in uvedba v delo se zamika za cca. dva meseca glede na prvotno planirano.

OB084-18-0022 07307 Varna pot v šolo Branik 601.820 €
01.01.2018 - 
31.12.2024 0 € 205.000 € 185.057 € 18.874 € 99,5% 100%

Izgradnja I. faze  je zaključena. MONG bo v naslednjem mesecu izpeljala še komisijski 
pregled objekta. Po odpravi morebitnih pomanjklivosti , bo MONG objekt prevzela v 
upravljanje in vzdrževanje.  
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OB084-18-0024 07304 Urbana terasa v borovem gozdičku 180.637 €
01.01.2018 - 
31.12.2020 13.411 € 141.857 € 0 € 11.430 € 8,1% 10%

Preverja se možnost racionalnejšega naročila (kontejnerja oz. kioska) s oskrbo kot 
predvideno v PGD, PZI dokumentaciji. V l. 2019 se predpostavlja da bo izveden 
razpis za naročilo kioska.

OB084-18-0028 10204 Center za krepitev zdravja 266.459 €
01.01.2018 - 
31.12.2019 13.967 € 252.492 € 209.190 € 22.265 € 91,7% 94% Dela so zaključena, finančni zaključek je predviden v septembru 2019

OB084-18-0031 09083 Walk of Peace - interreg SLO-ITA 476.941 €
01.10.2018 - 
31.12.2021 941 € 228.000 € 1.891 € 159.831 € 70,9% 75%

Podpisana je pogodba za GOI dela za obnovo objekta na Sabotinu, kjer bo kasneje 
vzpostavljen center za obiskovalce, ki se bodo zaključila v roku 3 mesecev. 

OB084-18-0037 08022
Vzpostavitev sistema izposoje koles - 
GO-KOLO 248.342 €

05.04.2018 - 
30.06.2020 0 € 146.337 € 3.050 € 3.599 € 4,5% 10%

Projekt je v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca ureditve lokacij in 
vzpostavitve sistema izposoje. Pričakujemo, da se bo glede na situacijo prvotni 
časovni plan spremenil, in sicer bo namesto predvidenega podpisa pogodbe z 
izvajalcem v oktobru to zamaknjeno na kak mesec kasneje, torej novembra. Prvi 
stroški bodo posledično nastali v novembru ali decembru, glavnina pa v letu 2020.

OB084-18-0041 10207 GREVISLIN 757.453 €
01.08.2018 - 
31.12.2021 0 € 129.426 € 0 € 0 € 0,0% 25%

Projekt se zamika. Sredstva na bodo porabljena v predvidenem obsegu. Začetek 
aktivnosti na projektu se pričakuje v mesecu oktobru.

OB084-19-0001 10212 Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj 129.300 €
01.01.2019 - 
31.12.2019 0 € 129.300 € 0 € 124.028 € 95,9% 100% Projekt je v izvajanju. Zaključek izvedbe dvigala se pričakuje do konca septembra.

OB084-19-0004 09085 Evropski park miru 163.356 €
01.01.2019 - 
31.12.2019 0 € 163.356 € 9.028 € 16.110 € 15,4% 100% V pripravi je javno naročilo, ki bo objavljeno 12.9. Izvedba se pričakuje do 30.10..

OB084-19-0005 10213 Nabava reševalnega vozila NRV tipa B 187.500 €
03.04.2019 - 
31.12.2019 0 € 187.500 € 0 € 172.356 € 91,9% 92%

Projekt je v izvajanju. Javno naročilo je zaključeno. Dobava vozila se pričakuje so 
10.11..

OB084-19-0007 07324
Ureditev odvodnjavanja na območju 
MONG 527.500 €

01.01.2019 - 
31.12.2023 0 € 127.500 € 127.492 € 0 € 100,0% 100% Investicija Ureditev meteorne odvodnje v zaselku Podrob je zaključena.

OB084-19-0009 10215 Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk 384.000 €
01.04.2019 - 
31.12.2020 0 € 322.000 € 800 € 313.889 € 97,7% 100%

Dela potekajo po terminskem planu, pogodbeni rok je 80 dni, zaključek predviden v 
novembru 2019.

OB084-19-0015 10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 114.100 €
01.04.2019 - 
31.12.2019 0 € 114.100 € 0 € 11.077 € 9,7% 100%

V izdelavi je PZI dokumentacija, po objavi JN in izboru izvajalca je predvidena izvedba 
v roku dveh mesecev-predvidoma do konca novembra 2019

OB084-19-0017 10219 Sanacija letnega bazena 150.000 €
04.06.2019 - 
31.12.2019 0 € 150.000 € 34.432 € 568 € 23,3% 35%

Na proračunski postavki 10.219 so bila sredstva namenjena za sanacijo letnega 
bazena, ki je bila potrebna pred odprtjem letošnje kopalne sezone. Postavka je sicer v 
višini 150.000 €, zavod pa ima v pogodbi dikcijo, da se preko njega pokrivajo stroški 
sanacije do višini 35.000 €. Posredovani so bili že vsi računi vezani na sanacijo in 
sicer v višini 34.432,17 €.                                                                                      V 
postopku izbire je izvajalec PZI projektne dokumentacije. Po objavi JN in izboru 
izvajalca del je predvidena izvedba v roku 5 mesecev- predvidoma november 2019 
do april 2020.

PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI CTN IN DDR

OB084-13-0118 10169

Optimizacija in aktivacija površin 
športnega parka Nova Gorica- 
Izgradnja pokritega bazena 6.865.564 €

21.09.2016 - 
31.08.2022 274.900 € 94.539 € 20.861 € 63.539 € 89,3% 95%

V izdelavi je sprememba PZI dokumentacije. Po dopolnitvi vloge za sofinanciranje je 
predvidena priprava razpisne dokumentacije in objava JN za izbiro izvajalca v marcu 
2020.

OB084-17-0009 07301
Vzpostavljanje povezanega 
kolesarskega omrežja Nove Gorice 4.191.244 €

10.10.2017 - 
30.09.2023 80.378 € 815.684 € 0 € 14.152 € 1,7% 10%

Postavka ne bo realizirana v predvidenem obsegu. Ponudba za razpisano JN za 
izvedbo kolesarske na Vojkovi je presegala plan za 60 %. Zaradi tega se bo naročilo 
preprojektiranje projekta. Za kolesarsko cesto na Delpinovi in Rejčevi ulici se 
zaključuje preprojektiranje. Začetek izvedbe gradbenih del se pričakuje v naslednjem 
letu. Ureditev južne kolesarske poti pa je še v fazi urejanja zemljišč. 

Stran 4 od 5



REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

 Ocenjena 
vrednost 
skupaj Obdobje izvajanja do 2019 plan 2019PPŠtevilka projekta NRP Naziv projekta Faza izvedbe in stanje projekta

 Realizacija 2019 
(na dan 

31.08.2019) 

Podatki iz NRP % realizacije in 
predobremenitev 
glede na veljaven 
proračun v letu 

2019 

Ocena realizacije 
glede na veljavni 
plan  do konca 

leta 2019

 Predobremenitve  
oz. prevzete 

obveznosti2019 
(na dan 

31.08.2019) 

OB084-18-0029 09082
Izgradnja poslovno-ekonomske cone 
Nova Gorica - Kromberk 3.339.189 €

05.06.2018 - 
30.09.2022 0 € 131.413 € 27.519 € 12.262 € 30,3% 30%

V teku je izvedba PGD dokumentacije. V letošnjem letu se bo izvedel predhodni 
postopek na ARSU, ter pridobilo gradbeno dovoljenje. Sledi naročilo PZI 
dokumentacije. Izvedba v l. 2020-22.

OB084-18-0039 07316 Urejanje severnega dela Solkana 1.716.235 €
01.01.2018 - 
30.09.2023 0 € 32.377 € 0 € 24.876 € 76,8% 90%

Izvedena so naročila za geodetski posnetek in IZP dokumentacijo. Sočasno poteka 
usklajevanje IZP z pogoji sofinaciranja CTN 4.4.. Na osnovi znanih pogojev, 
predvidoma v drugi polovici septembra, predvideno izdelava dokončne IZP in 
opredelitev postopkov dovoljenja ter obsega potrebne izvedbene in druge 
dokumnetacije. 

OB084-18-0044 07317
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 3.484.222 €

04.06.2018 - 
30.09.2023 0 € 164.500 € 20.272 € 105.412 € 76,4% 95%

Naročeni in pridobljeni so bili geodetski posnetki in projektna dokumentacija IZP 
sledečih odsekov: 
- Kanalizacija Vinka Vodopivca,
- Kanalizacija Pod Škabrijel,
- Kanalizacija Vojkova ulica, 
- Kanalizacija Ščedne, 
- Kanalizacija na ulici Toma Brejca, 
- Kanalizacija Barje, 
- Kanalizacija na ulici 25. junija,
- Kanalizacija Liskur,
- Kanalizacija Velika pot,
- Kanalizacija Klanec v Solkanu
- Kanalizacija na Erjavčevi ulici
 Za vse predvidene odseke je naročena in v izdelavi projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). 
V teku je pridobitev mnenj mnenjedajalcev in služnosti za zemljišča. Za odsek 
kanalizacije na ulici Med Trtami je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana 
projektna dokumentacija za izvedbo. V letu 2019 je predvidena izdelava vse potrebne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta, vključno z 
investicijsko dokumentacijo.

OB084-18-0042 10206
Ureditev Rafutskega parka z 
Laščakovo vilo 6.879.592 €

05.06.2018 - 
31.12.2023 0 € 376.997 € 0 € 2.196 € 0,6% 5%

V izvedbi je priprava naročila projektne dokumentacije za interventne ukrepe na 
Laščakovi vili in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
projekt za izvedbo rafutskega parka (dovoz iz glavne ceste, parkirišče, in oba dela 
parka). V letošnjem letu se pričakuje nižja realizacija glede na plan.
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