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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
OB084-13-0002 Priprava projektov

100.000 €

Namen in cilj

Proračunska postavka Priprava projektov so v letu 2022 namenjena za konkretizacijo projektnih
idej v smeri priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog, idejnih preveritev, kot
podlago za umestitev investicijskih projektov v sofinanciranje s sredstvi EU skladov ter v
nadaljevanju v sodelovanju s Službo za investicije za umestitev investicijskih projektov.
v letu 2022 bodo sredstva proračunske postavke namenjena:
- stroški zunanjega izvajalca za digitalizacijo javnih storitev
- stroški zunanja izvajalca pri pripravi DIIP in IP
- stroški zunanja izvajalca pri prijavah na nacionalne razpise
- stroški zunanjega izvajalca za pripravo aktivnosti za zeleni prehod MONG ter
- drugo dokumentacijo glede na potrebe, ki se izkažejo skozi proračunsko leto......
Stanje projekta

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 5 kos projektne, investicije in ostale dokumentacije letno
Stanje projekta
Aktivnosti v okviru operacije so v teku.
V letu 2022 je na proračunski postavki predvideno izvajanje projekta EZD, ki se v letu 2022
zaključi.

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov
in opreme CZ
29.000 €
Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in
prostorov Civilne zaščite (CZ), kakor tudi nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje
opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v 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 (neposreden 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 stalnem izvajanju, saj je to stalna naloga občine.
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Kazalnika:
- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo
se stalno uresničujeta in dosegata na letni ravni, kakor se bosta tudi v prihodnje.
V letu 2020 je bil dosežen tudi kazalnik "nakup 1 terenskega vozila za potrebe CZ MO Nova
Gorica - HRI".

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje
objektov in opreme
110.000 €
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
210.000 €
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. Cilj porabe namenskih sredstev
je primerna oskrba javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost in treh prostovoljnih
gasilskih društev z ustrezno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo
ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- ustrezna količina nabavljene opreme, vozil in nadgradnje vozil 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 in bodo tudi v prihodnje deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada. Vsa prejeta sredstva s strani države so bila in bodo preko transferjev
prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim
društvom za nabavo opreme.
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OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč,
posp. in razvoj kmetij
130.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj
• Glavni razlog: ohranjati in razvijati kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov na
območju Mestne občine Nova Gorica z izboljšanjem splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih
gospodarstev, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje,
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje
in izboljšanje infrastrukture, prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta
in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje
kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne
mreže v odročnih krajih, ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi
nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko
gospodarjenja, in spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja
kmetijskih proizvodov.
• Cilj projekta: je zagotoviti pomoč kmetijskim gospodarstvom za ukrepe, ki ohranjajo in
spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja
samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.
• Kazalnik: Z vsakoletnimi sredstvi v proračunu se zagotovi pomoč okvirno 50 kmetijskim
gospodarstvom.
Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU)
št.1407/2013 ter državnih predpisov s področja državnih pomoči, na podlagi katerih je potrjen tudi
naš Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova
Gorica za programsko obdobje 2015-2020. Veljavnosti odloka sta nam pristojni ministrstvi
podaljšali do konca leta 2023, saj Evropska komisija še ni sprejela smernic za novo finančno
perspektivo, katera je podlaga tudi za Program razvoja kmetijstva Slovenije.

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije
nedokončanih komasacij

200.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj
• Glavni razlog: Na območju Mestne občine Nova Gorica je še nekaj nezaključenih komasacij,
ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po
izvedenih komasacijah v naravi niso bile evidentirane v zemljiški knjigi in katastru. Neurejeno
stanje pa povzroče vrsto problemov lastnikom zemljišč znotraj teh kompleksov, predvsem vezanih
na neurejeno lastništvo. Zato smo že pred nekaj leti uredili štiri take komplekse, z urejanjem teh
nepravilnosti v postopkih iz preteklosti pa nadaljujemo na naslednjih štirih kompleksih, za katere
smo že pridobili potrebno dokumentacijo za izvedbo.
• Cilj projekta: je zagotoviti boljše pogoje lastnikom kmetijskih zemljišč znotraj nedokončanih
komasacij za opravljanje kmetijske proizvodnje in tudi omogočiti promet s kmetijskimi zemljišči
na teh območjih.
• Kazalnik: Urejeno katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč znotraj oboda
komasacijskega območja z zmanjšanjem števila parcel.
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Stanje projekta

Stanje projekta
Za projekt na komasacijskem kompleksu Mandrija smo že pridobili odločbo o financiranju
izvedbe, javni razpis za izbor izvajalca za geodetska dela je odprt, za agromelioracijska dela pa je
predviden v drugi polovici leta 2022.
Za tri preostale komasacijske komplekse Kamnovec, Komuni in Logi se bomo letos prijavili na
javni razpis in v primeru odobritve z deli začeli v letu 2022.

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s
toplotno energijo
150.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je
obnova 8-ih toplotnih postaj (Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39, 41,
49 in 51). Poleg obnove dotrajanih toplotnih postaj, vse so stare okrog 40 let, je namen projekta
tudi, da se lokalizira priprava tople sanitarne vode. Z vgradnjo toplotnih črpalk bo moč ukiniti
obratovanje daljinskega ogrevanja v poletni sezoni, kar bo občutno zmanjšalo izgube na sistemu
(v poletnih mesecih je delež toplotnih izgub tudi 50 %). Obenem nov način priprave tople sanitarne
vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.
V sklopu projekta je predvidena tudi priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem. Poleg
tega je manjši del sredstev predviden za manjše obnove samega vročevodnega sistemu in
investicijo v programska orodja (Scada in Mentor Planner).
Glavni cilj projekta je, da se obnovi 8 dotrajanih toplotnih postaj ter da se z vgradnjo toplotnih
črpalk za zagotavljanje tople sanitarne vode zagotovi lokalna priprava le-te, s čimer se bodo
zmanjšale toplotne izgube na sistemu daljinskega ogrevanja. Drugi cilj projekta je, da se s
priključitvijo pokritega bazena širi sistem daljinskega ogrevanja.
Stanje projekta

V letu 2021 se nadaljuje z obnovami toplotnih postaj - obnavljajo se postaje objektov na naslovih
Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 49 in 51. V prihodnjih letih je predvidena še
obnova toplotnih postaj za objekte na naslovih Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39 in 41 ter
priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem.

OB084-13-0022 Avtobusna postajališča

30.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotavljanje varnosti in višjega nivoja storitev uporabnikom javnega
potniškega prometa.
Cilj projekta je obnova enega avtobusnega postajališča letno, s čimer se povečuje privlačnost
uporabe javnega prevoza.
Stanje projekta

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za ureditev dveh oz. treh postajališč mestnega
prometa v Rožni Dolini.
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OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del
na gozdnih cestah
85.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj
• Glavni razlog: Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujemo vsi lastniki gozdov na
območju države. Del teh sredstev kot namenska sredstva pripada lokalni skupnosti, v kateri ležijo
gozdovi. Sredstva so izključno namenska in se porabijo zgolj za vzdrževanje gozdnih cest po
programu, ki ga na podlagi tripartitne pogodbe pripravi in tudi nadzira izvajanje del Zavod za
gozdove. Del sredstev prejemamo med letom, drugi del pa po zaključenih in plačanih delih na
vzdrževanju in jih prejmemo v tekočem letu po izstavitvi računa s prilogami in dokazili pristojnim
službam na ministrstvu, kar je običajno sredi novembra.
• Cilj projekta: je zagotoviti vzdrževane gozdne ceste za potrebe gospodarjenja z gozdovi,
nekatere pa služijo tudi kot proti požarne preseke, za rekreacijo, kot poti do kmetijskih površin,…
• Kazalnik: Z vsakoletnim vzdrževanjem gozdnih cest skrbimo za urejene gozdne prometnice,
protipožarno varnost in boljšo odprtost gozdov na območju občine.
Stanje projekta

Stanje projekta
Projekt se izvaja v skladu s Programom vzdrževanja gozdnih cest za tekoče leto, višina sredstev
pa je odvisna od priliva sredstev, ki jih prejmemo v skladu z vsakoletno pogodbo med
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS in Mestno občino
Nova Gorica.

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge
opreme-Medobčinska upr
2.200 €
Namen in cilj

Namen proračunske postavke za nakup računalnikov - strojne in programske opreme je doseči cilj
potrebne informatizacije Medobčinske uprave z zagotovitvijo ustrezne informacijske tehnologije
za uspešno delo.
Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu s predvideno realizacijo. Strojna in programska oprema se posodablja
za doseganje želenih in planiranih ciljev. Tudi v času epidemije smo zagotovili potrebno
informacijsko programsko in strojno opremo za delo nadzornih organov (medobčinskega redarstva
in medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva).

OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela ravnanje z odpadki

20.000 €

Namen in cilj

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.
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): - uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del
Stanje projekta

Stanje projekta
Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj predstavljajo stalno nalogo 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 dok. ravnanje z odpadno vodo

25.000 €

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.

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Doli na 1 5 . 0 0 0 €
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 2022.

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina

30.000 €

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):
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- 4 obnovljeni in dograjeni krajši odseki kanalizacij
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.

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela ravnanje z odpadno vodo

80.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije
kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti
učinkovito in kakovostno kanalizacijsko omrežje in s tem povečati obremenitev CČN.
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

25.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo
vodovodnega omrežja (IZP, DGD, PZI, PID, 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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OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota
40.000 €
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 2022 je predvideno nadaljevanje obnove in
nadgradnje črpališča v Lokovcu.

OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke
infrastrukture V Stari Gori

0 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo
ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne
kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora
povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.
Stanje projekta

Stanje projekta
Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno ureja v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Po izvedbi čiščenja terena na območju širitve pokopališča na severnem delu koncem leta 2021 se
nadaljuje geološko sondiranje.
V letu 2022 bo izvedeno projektiranje širitve klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom
in parkiriščem nad obstoječo zadnjo VII. grobno poljino in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sledila bo priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti in idejna zasnova ureditve
parkirišča. Sledila bo izvedba širitve klasičnega pokopališča.
V letu 2023 se zaključi širitev klasičnega pokopališča
V letu 2023 se novelirana projektna dokumentacija za avtobusno postajališče in obračališče ob
lokalni cesti pri vhodu na pokopališče vključno z vhodnim portalom in projektiranje parkirišča za
občasno parkiranje.
V letu 2024 se gradijo objekti projektirani v letu 2023 in ureja dokumentacija za nadstrešnico nad
vhodno ploščadjo ob obstoječih poslovilnih objektih
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V letu 2025 se zgradi nadstrešnico nad obstoječimi poslovilnimi objekti in uredi peš pot z blažjim
naklonom med spodnjim vhodnim delom, poslovilno ploščadjo in prvo grobno poljino
projektirano že v osnovni projektni dokumentaciji pokopališča. Sledi ureditev avtomatskega
odpiranja in zapiranja pokopališča in videonadzora.
V letu 2026 bo po kompletaciji pokopališča potrebno poslovilnim objektom, predvsem pa
glavnemu pokopališkemu objektu opredeliti dejansko funkcijo, kar je bil namen že v osnovi.

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop.
in poslovilni objekti
50.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj
Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti in zagotovitev
ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh pokopališčih na območju
MONG.
V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2023 izvedeno nadaljnje urejanje pokopališč in
pokopaliških objektov. Naročena bo tudi dokumentacija za nadaljnja nujna investicijska vlaganja
v pokopališča in poslovilne objekte po KS.
Stanje projekta

V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2022 naročena projektna dokumentacija za širitev
pokopališča v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah, naročena bo tudi dokumentacija za
rekonstrukcijo oz. gradnjo nadomestnega poslovilnega objekta na Gradišču.
Širitev pokopališča z ureditvijo žarnega pokopališča v Prvačini pa se izvede v letu 2022. V letu
2022 se bo nadaljevalo tudi projektiranje in pridobitev upravnih dovoljenj za predhodno navedene
objekte.
V letu 2023 se bodo izvajale gradnje na Gradišču in na Trnovem

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb

660.000 €

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
Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2022 bodo sredstva namenjena nakupu zemljišč in stavb
iz letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja ter za geodetske storitve vezane na nakup
zemljišč, pridobljen služnosti, nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.
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OB084-13-0105 Inv. vzdrževanje in nakup
opreme Goriški muzej

2.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za izdelavo in montažo ute za avtomat z napitki, vključno z napeljavo
električne instalacije in dotoka vode.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za
investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom
zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.
Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup
opreme - Kulturni dom

30.000 €

Namen in cilj

V letu 2022 se načrtuje nabava naslednje opreme oz. izvedba investicijskega vzdrževanja:
- nabava in montaža pump za hlajenje male in velike dvorane,
- nabava in montaža stranskih motoriziranih črne zaves na bobnu (velika dvorana),
- zamenjava dotrajanih vrat ob izhodu iz velike dvorane,
- zamenjava diskov (za skladišče podatkov NAS),
- nabava video projektorja za galerijo,
- nosilci za projektorje v galeriji.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za
investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom
zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.
Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-13-0109 Kulturni center

20.000 €

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
je potrebno proučiti ter na podlagi zbranih dejstev pristopiti k 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):
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- 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

78.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje športnih objektov.
Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in sodobno infrastrukturo za
izvajanje športnih programov društev, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo.
Z nakupom potrebnih osnovnih sredstev se bo zagotavljajo brezhibno in hitro vzdrževanje športnih
površin sanacija tartana na košarkarskem in odbojkarskem igrišču ter sanacija tribun na rolkarskem
poligonu pa bosta pripomogli in omogočili varno in prijetno preživljanje prostega časa občanov.
Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega
zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022. Gre za vsakoletno redno investicijsko vzdrževanje
prostorov, ki jih ima javni zavod v upravljanju in v katerem se odvija veliko število športnih
aktivnosti od rekreacije do vrhunskega športa.
S sprotnim investicijskim vzdrževanjem se zagotavlja primerne in dobre vadbene pogoje za vse
uporabnike športnih objektov.

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških
igrišč
20.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje otroških igrišč v mestu.
Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in brezskrbno preživljanje
prostega časa otrok.
Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo igral.
Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega
zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022, ki upravlja otroška športna igrišča na območju mesta.
Gre za vsakoletno redno vzdrževanje igrišč. Poleg vzdrževanja pa mestna občina postavi letno eno
do dve novi otroški igrišči.
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S sprotnim vzdrževanjem se zagotavlja primerno igralno okolje za otroke.

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka
NG-Izgr.pokritega
832.668 €
Namen in cilj

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
izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez
območje.
V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin
športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let,
vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne
rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno
se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih
naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor
oddala vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve sofinanciranja
operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014-2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest,
sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka
preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in
kohezijsko dne 24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi
katerega lahko mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje.
V letu 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI dokumentacija
za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim
bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo
zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem
zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in posameznim skupinam, ki jim je
vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. Izdelana je bila tudi sprememba in
dopolnitev PZI projektne dokumentacije za umestitev dvižnega dna in za dosego pogojev za skoraj
nič energetsko stavbo. Zato je potrebno izdelati spremembo vloge za pridobitev kohezijskih
sredstev, objekt pa smo prijavili tudi na razpis EKO sklada za nepovratna sredstva za skoraj nič
energetske stavbe in s tem pridobili sofinanciranje v višini 740 tisoč EUR. Po prejeti PZI
dokumentaciji smo naročili recenzijo projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč
EUR. Zaradi vsej teh postopkov se aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta
2020. Ocenjena vrednost GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost
opreme znaša 291.378,70 eur z DDV.
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Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena, s
pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 2021. Ureditev zajema ureditev prehoda, kot
zelenega urbanega prostora 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. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41
eur z DDV.
Kazalniki:
Izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim
bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta in
rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka
Stanje projekta

Objekt in ureditev športnega parka je v izvedbi in se bo zaključila predvidoma v maju 2022,
poskusno obratovanje prične v februarju 2022.

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme - vrtci
110.000 €
Namen in cilj

- Glavni namen je ustvarjanje prijaznega okolja za otroke, ki jim bo poleg izvajanja predšolske
vzgoje zagotavljal tudi kvaliteten prostor za druženje in igro.
Skladno z veljavno zakonodajo, je prioritetna naloga lokalne skupnosti na področju predšolske
vzgoje, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju
Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17-ih objektih, ki so v
povprečju stari nad 30 let.
- Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske
kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih
storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v
Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna
s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.
- Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževani in opremljeni objekti, skladno
z veljavnimi standardi in normativi.
Stanje projekta

V letu 2022 pričakujemo, da se bodo izvedla prioritetna investicijsko vzdrževalna dela in nakup
opreme v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.
Javni zavodi v Mestni občini Nova Gorica vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko
vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol ter predstavniki Službe za
investicije in Oddelka za družbene dejavnosti so si 20. in 21. 10. 2021 ogledali vse objekte na
področju predšolske vzgoje. Na osnovi meril in kriterijev se bodo določile prioritete za
sofinanciranje s strani mestne občine. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup
opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.
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OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme - OŠ
180.000 €
Namen in cilj

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje
osnovnošolskega izobraževanja, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami). 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 ustvariti učencem in zaposlenim prijazno in kakovostno okolje za
izobraževanje, delo, druženje ter različne obšolske in prostočasne dejavnosti.
Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske
kapacitete in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z namenom razvoja in
ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. Na ta način bo zagotovljeno izvajanje procesa
osnovnošolskega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter izboljšani pogoji za delo
zaposlenih.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta) v letu 2022 so:
-

Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

Predvideni zneski za financiranje v letu 2022:
OŠ BRANIK (11.042,62 EUR ):
OŠ ČEPOVAN (4.098,82 EUR ):
OŠ DORNBERK (19.333,33 EUR ):
OŠ F. ERJAVCA NG (36.111,00 EUR ):
OŠ M. ŠTRUKELJ NG (49.631,00 EUR ):
OŠ SOLKAN (31.057,60 EUR ):
OŠ ŠEMPAS (17.500,00 EUR ):
KOZARA NG (7.104,64 EUR ); delež MONG: 52,24 %
Stanje projekta

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in
nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni iz občinske uprave (Služba za investicije in
Oddelek za družbene dejavnosti), so si v oktobru ogledali vse objekte na področju
osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani
mestne občine. Seznam predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme še ni
dokončen, sredstva pa se bodo med šole razdelila na podlagi izračuna glede na površino in število
učencev. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se
izvede v času poletnih počitnic.
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OB084-13-0143 Ureditev turistične
infrastrukture

10.000 €

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):
- 2 izvedene aktivnosti letno
Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v teku in so stalna naloga občine. V letu 2022 se bo nadaljevalo 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
20.000 €
Namen in cilj

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso osvetljene
oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to potrebno .
Stanje projekta

Za pretežni del mesta, kjer javne razsvetljave še ni, so projektne rešitve pripravljene- izvedena bo
novelacija. V okviru razpoložljivih sredstev bo pripravljena tudi manjkajoča dokumentacija za
ureditev JR. Za pretežen del perifernih KS, kjer niso urejene ceste s pločniki in prehodi za pešce
pa je za dograditev posameznih svetilk potrebna le minimalna projektna dokumentacija za potrebe
izvedbe javnega naročila in izdelavo PID, vnos v kataster JR in prenos v upravljanje. Omrežje bo
dograjevano glede na razpoložljiva sredstva na prometnih površinah v vseh KS, kjer je to potrebno.

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova
JR v MONG
100.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti javno razsvetljavo, ki bo sodobna, varčna, ekološka in skladna z
veljavnimi predpisi. Obenem je eden od namenov projekta izločitev prižigališč javne razsvetljave
iz transformatorskih postaj elektro omrežja.
Cilj projekta je pridobiti sodobno LED razsvetljavo za celotno območje Mestne občine Nova
Gorica (vsaj 95 % vseh svetilk) ter izločena prižigališča javne razsvetljave iz transformatorskih
postaj elektro omrežja - v trafo postajah se nahaja še skoraj 100 prižigališč javne razsvetljave.
Stanje projekta

Izvedena je bila celovita prenova javne razsvetljave, tako da več kot 90 % javne razsvetljave
predstavljajo sodobne LED svetilke. Za celovito
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dokončanje je potrebno izvesti obnovo javne razsvetljave še za območje Cankarjevega naselja,
dodati še nekaj svetilk po krajevnih skupnosti ter zmanjšati priključne moči v prižigališčih javne
razsvetljave - izločitev priklopnih garnitur. Potrebna bo izvesti tudi meritve električne napetosti
na celotnem omrežju javne razsvetljave.
Skladno s planom del Elektro Primorska, ki upravlja z elektro omrežjem na našem področju, se
letno iz transformatorski postaj izloči cca. 10 prižigališč javne razsvetljave.

OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za
ločeno zbiranje odpadko
11.000 €
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.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 1 manjši poseg/sanacija letno
Stanje projekta

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

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

982.304 €

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 nadomestiti star in dotrajan vrtec z novim ter s tem 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 (večji) energetsko varčen 3-oddelčni vrtec s spremljajočimi
prostori in zunanjimi površinami, notranje površine cca 500 m2 in zunanje površine cca 1.000 m2.
Z izvedbo projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne prostorske
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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):
- 500 m2 notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca
- 1.000 m2 urejenih zunanjih površin vrtca
Stanje projekta

Projekt je v izvedbi. V prvi četrtini leta 2022 se pričakuje zaključek in predaja v uporabo.

OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Kromberk-Loke
2.100 €
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.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
-

urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

-

urejeno in vzdrževano igrišče

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Banjšice
2.000 €
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

-

adaptiran strop večnamenskega objekta v lasti krajevne skupnosti

-

urejeno in vzdrževano igrišče
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Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Branik
16.837 €
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 Branik, stavbo bivše osnovne šole v Sp. Branici ter dom Preserje 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):
-

obnova strehe kulturnega doma Branik

-

obnova strehe objekta v Spodnji Branici

-

zamenjava vrat kulturni dom Preserje in objekt Spodnja Branica

-

ureditev elektroinstalacije dom Preserje in objekt spodnja Branica

-

ureditev notranjih stopnic dom Preserje

-

barvanje fasade prizidka dom Branik

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. 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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Čepovan
2.000 €
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

-

urejena varčna razsvetljava objekta v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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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OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Gradišče
3.530 €
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 ter stavbo Gradišče 41, 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):
-

pridobljeno uporabno dovoljenje

-

nabavljena oprema - kuhinja

-

obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče

-

ureditev lastništva stavba Gradišče 41

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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Grgar
10.570 €
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):
-

obnova mreže športnega igrišča v Grgarju

-

nakup IR ogrevalnih panelov

-

prenova in modernizacija razsvetljave v dvorani v Grgarju

-

adaptacijo I. nadstropja kulturnega doma v Grgarju

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Aktivnosti v okviru adaptacija I. nadstropja
kulturnega doma Grgar je v zaključevanju, v letu 2022 je predvideno še finančno zaključevanje
projekta. 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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OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. KS G.Ravne-Bate
660 €
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 (popravilo dela fasade
zaradi pronicanja vode ob okenski polici)
Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Lokovec
2.000 €
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

-

spodbujanje dogajanja in turizma v kraju na področju izdelave lončarskih izdelkov

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje
objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za
njihovo uporabo.

OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Nova Gorica
5.000 €
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.
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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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Ozeljan
5.690 €
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.
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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Prvačina
19.200 €
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 v Sokolskem domu

-

nakup klimatskih naprav za prostore v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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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OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Ravnica
7.250 €
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
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

-

urejeno vaško jedro

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje
objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za
njihovo uporabo.

OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Rožna Dolina
6.800 €
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

-

urejen dom krajanov v Stari Gori

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Šempas
29.873 €
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
28

Šempasu in objekt stare šole ter nogometno 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 kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

-

urejeni prostori stare šole

-

urejen podporni zid in tribune na nogometnem igrišču v Šempasu

-

urejena okolica Kulturnega doma Šempas

-

urejene površine prireditvenega prostora

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Trnovo
17.150 €
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
Trnovo in stavbo sedeža 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 kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

-

urejena in vzdrževana stavba sedež KS Trnovo (zamenjava kritine)

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. 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 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.
- KS Osek-Vitovlj
10.000 €
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.
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
-

urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

-

urejena okolica novozgrajenega kulturnega doma Osek-Vitovlje

-

urejena okolica prireditvenega prostora v Vitovljah

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
100.000 €
Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica. 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 Gorica (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 in glede na namere občine po vzpostavitvi
novih poslovnih con. V letu 2022 planiramo ponovno objavo javnega razpisa.
Kazalnik;
1 izveden razpis letno
Stanje projekta

Objava javnega razpisa je bila v leti 2021 zadržana . Skladno z sprejetjem dopolnitev in sprememb
obstoječega Odloka bom v letu 2022 objavil javni razpis s katerim bomo sofinancirali komunalni
prispevek investitorjem ki gradijo za obrtno, proizvodno, turistično ali raziskovalno razvojno
dejavnost. ukrep se izvaja preko javnega razpisa.

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in
inv. v razširjanje dejavnosti
173.000 €
Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica občina 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. 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.
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Kazalnik:
eden izveden razpis letno
Stanje projekta

Načrtovana objava javnega razpisa v letu 2022 skladno s sprejetimi ukrepi in tekočimi potrebami.

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki
otoki
90.000 €
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)
- 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
Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, izvedena je bila
novogradnja enega in rekonstrukcija treh ekoloških otokov po idejni zasnovi Tipski ekološki otok,
izvedeni so bili manjši nujni posegi na šestih ekoloških otokih, izveden je bil nov ekološki otok
po predhodno pridobljeni PZI projektni dokumentaciji ter pilotni primer pol podzemne zbiralnice
odpadkov. V letu 2022 pričakujemo primerljiv rezultat.

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih
aktivnosti podjetij
43.500 €
Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica občina 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.
Kazalnik:
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eden izveden razpis letno
Stanje projekta

Objava javnega razpisa je bila v letu 2021 zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju
izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Ukrep bomo v letu 2022 izvajali skladno z
epidemiološko sliko in potrebami lokalnega gospodarstva. gospodarstva.

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

15.000 €

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
in priprava projektov na slovenskem delu čezmejnega območja ob reki Soči.
Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):
- izdelana projektna dokumentacija za Tematsko pot ob Soči
Stanje projekta

Izdelana je bila idejna zasnova z oceno vrednosti investicije in preveritvijo lastništva zemljišč, ter
preverjen pravno-formalni vidik vlaganja v čezmejno tematsko pot ob Soči.

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca

20.000 €

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-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), ki 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 sofinancira delovanje LAS V objemu soncu.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica bo tudi v letu 2022 sofinancirala delovanje LAS v objemu sonca.

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

25.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s
priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti
krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti
ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino
Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. Pridobiva se služnosti za potek fekalne kanalizacije po zemljiščih.

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob
nekdanji meji in Odvodnik Soča

15.000 €

Namen in cilj

Gradnja odvodnika je pogojena s sprejetim OPPN ob železniški postaji v Novi Gorici.
mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k revitalizaciji degradiranega območja Nove
ob železniški postaji v Novi Gorici. V postopku priprav predloga Trajnostne urbane strategije
Nova Gorica 2020 so bila opredeljena štiri prednostna področja. Z izvedbo projekta/operacije, ki
je združeval tri investicijske projekte in sicer prenovo Remize, ureditev odprtih javnih površin ter
izgradnjo odvodnika Soča bi s t.i. mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k
revitalizaciji degradiranega območja Nove Gorice. Projekt ni zaživel. Kasneje je bil objekt
predlagan za vključitev v projekt "odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče", kar se tudi
ni realiziralo. MONG bo pokrila stroške izdelave študije izvedljivosti projekta. MONG se
dogovarja z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, o prevzemu investitorstva
nad odvodnikom.
Stanje projekta

Za prvo fazo odvodnika ZBDVs v Sočo, ki vključuje odsek od križišča z Rejčevo ulico do
priključka na cesti Pot na breg v Solkanu (dostopna pot v kajak center) je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje . V okviru te faze je bila izvedena prestavitev plinovoda v trasi Prvomajske ulice in s
tem sproščen koridor za umestitev odvodnika v traso ceste. Projekt PZI za del I. faze (od križišča
z Rejčevo ulico do križišča z Lavričevo ulico) je bil izdelan. Potrebna bo novelacija projekta in
izdelava PZI še za preostali odsek I. faze.Za drugo fazo je bil v letu 2010 izdelan projekt PGD, ki
ga bo potrebno novelirati (nova zakonodaja), pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Prav tako
bo potrebno izdelati še projekt PZI za II. fazo odvodnika.
V letu 2022 je planirana izdelava dokumentacije "študija izvedljivosti projekta".

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega
načrta in prioritetnih
20.000 €
Namen in cilj

Sredstva proračunske postavke so namenjena za pripravo prioritetnih projektov Izvedbenega
načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030, ki bo podlaga za možnost koriščenja
sredstev mehanizma CTN (celovitih trajnostnih naložb) v okviru evropske kohezijske politike
2021-2027.
Stanje projekta

Pripravlja se dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica 2030, na osnovi
katerega bo pripravljen izvedbeni načrt ter opredeljeni prioritetni projekti.
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OB084-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk
85.000 €
Namen in cilj

Glavni razlog in namen projekta
Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotovitev dostopnosti kulturnega spomenika Grad
Rihemberk za javnost, z vsakoletnim odpiranjem za individualne obiskovalce in drugimi oblikami
dostopnosti. Hkrati sredstva iz postavke za revitalizacijo gradu pokrivajo stroške letnega
obratovanja in vzdrževanja kulturnega spomenika, ki jih mora pokrivati MONG kot lastnica in
upravljavka gradu, z vključenimi nujnimi vzdrževalno-obnovitvenimi in zaščitnimi deli za stalno
izboljševanje stanja kulturnega spomenika.
Ob vzporednem prijavljanju na različne razpise za sofinanciranje obnove in oživljanja gradu,
sredstva iz projekta zagotavljajo pokrivanje potrebnih, a v razpisih neupravičenih stroškov.
Sredstva iz postavke revitalizacijo gradu pokrivajo tudi stroške 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.
Manjši znesek je namenjen nakupu zemljišča za nujno potrebna parkirišča za potrebe gradu.
Cilj projekta
Vsako leto izboljšano 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
Boljša urejenost in varnost gradu Rihemberk napram preteklim letom, z manj kritičnimi točkami
razpadanja. Nemoteno obratovanje tekom sezone. Povečano število registriranih obiskovalcev.
Povečano število urejenih tekočih ali kvadratnih metrov grajskih struktur in površin. Povečano
število uporabnih prostorov.
Stanje projekta

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so redno v izvedbi od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt
za javnost. Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v
poletni sezoni 2022 (predvidoma od konca aprila do začetka novembra 2021). Na podlagi izkušenj
in podatkov pridobljenih v preteklih letih odprtja je za minimalno redno skrb za kulturni spomenik,
zagotovitev njegovega obratovanja, vzdrževanja in minimalnega servisiranja obiskovalcev
potrebno okoli 12.000,00 EUR (brez vsebinskih nadgradenj glede pretekla leta). Kot v letu 2021,
je tudi v letu predvideno angažiranje zunanjega izvajalca za izvajanje programov za obiskovalce
(oddaja v brezplačno uporabo), s čimer zunanji izvajalec prevzame stroške rednega vzdrževanja
površin, ki jih uporablja, pripadajoči del obratovalnih stroškov ter stroške rednega osebja na gradu.
Največji del predvidenih stroškov v 2022 je namenjen pokrivanju dela stroškov ureditve infointerpretacijskega centra Infoteka 2000 Grad Rihemberk (konto Rekonstrukcije in adaptacije).
Ta se večinsko financira iz druge postavke (projekt GREVILSIN, sofinancirano iz programa
Interreg SLO-ITA 2014-2020). Na tej postavki (konto Rekonstrukcije in adaptacije) so
zagotovljena sredstva za ureditev najnujnejše kanalizacije, čistilne naprave, sanitarij in morebitne
druge nujne adaptacije, ki jih iz projekta GREVISLIN ni mogoče pokrivati.
Ker v letu 2021 ni bil realiziran nakup zemljišča za ureditev nujnih parkirnih površin za potrebe
razvoja gradu, je manjši znesek predviden v 2022.
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Manjši znesek je predviden tudi za pripravo tehnične ali sorodne dokumentacije ter pridobivanje
gradbenih dovoljenj za potrebe kakršnih koli nadaljnjih prijav na razpise. Predvideni znesek lahko
pokrije le najnujnejši del – predvidoma pridobivanje gradbenega dovoljenja za prekritje strehe nad
severnim palacijem gradu.

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica

85.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča, ki je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika
prometne varnosti. ter varna navezava prečkanj kolesarjev in pešcev.
Stanje projekta

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 s sofinanciranjem
MONG . 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. V letu 2019 je tekel postopek pridobivanje zemljišč (vodi DRSI),
ki je zahteval delno dopolnitev projekta PZI (dopolnjen v decembru 2019). V letu 2020 se je
zaključil postopek pridobivanja zemljišč.
V letu 2021 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve krožnega križišča Ajševica,
križišče regionalnih cestnih odsekov R2-444/0347 Selo - Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica Kromberk. DRSI, ki vodi investicijo je izbrala Inženirja in ga uvedla v delo.
Planirana sredstva MONG pokrivajo sofinancerski delež MONG pri izvedbi Križišča "Ajševica".
Dinamika izvajanja del s strani MONG je odvisna od dinamike izvajanja del DRSI (pričetek
najkasneje v letu 2023).

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA
17.000 €
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 20142020), 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 je v okviru projekta izvedla investicijo v protipoplavni nasip ob Vipavi v
Prvačini - I. faza,
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- nabavila opremo za spremljanje rezultatov projekta ter za pripravo poročil,
- pripravila strokovno dokumentacijo in aktivnosti, vezane na komunikacijo in diseminacijo
rezultatov projekta.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je v okviru projekta Visfrim zaključila investicijo v ureditev
protipoplavnega nasipa v Prvačini, kar je bila tudi osrednja aktivnost MONG kot projektnega
partnerja. V tem trenutku MONG zbira gradivo za vzpostavitev t.i. opazovalnice občanov. Projekt
je podaljšan do junija 2022.

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih
in drugih nesrečah
82.000 €
Namen in cilj

Osnovni namen je zagotavljanje hitrega in primernega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah
ter pretečih nevarnosti na območju mestne občine. V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je
predvideno naslednje:
- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;
- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;
- izvajanje interventne sanacije plazov, usadov in podorov;
- odstranjevanje nevarnih dreves;
- zavarovanje, sanacija in odstranjevanje nevarnih objektov
- urejanje intervencijskih površin za gasilce;
- izdelava geoloških, geomehanskih in statičnih poročil ter izvajanje geodetskih storitev.
Cilj je zagotoviti ustrezno ukrepanje na celotnem območju mestne občine v primeru naravnih in
drugih nesreč ter pretečih nevarnosti.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru naravnih in drugih
nesreč ter pretečih nevarnosti
Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je njihova izvedba stalna naloga občine.

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del
4.000 €
Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko
slovenskih in tujih umetnikov.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za nabavo
umetniških del in nadgrajuje zbirko.
Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.
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OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične
kulturne dediščine

50.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine. 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.
Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja sredstva za sofinanciranje
projektov s področja nepremične kulturne dediščine na območju MONG tudi za objekte, ki niso v
njeni lasti.
Javni razpis se objavi vsako leto, doseganje ciljev je odvisno od prijav in razpoložljivih sredstev.
Projekt se izvaja kontinuirano, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje
malih komunalnih ČN
20.000 €
Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev
oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v
veljavni NRP.
Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega
čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih območjih občine.
Letna sredstva zadoščajo za sofinanciranje vgradnje do 15 malih komunalnih čistilnih naprav.
Stanje projekta

Predvideni so letni razpisi za sofinanciranje dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav,
za območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije oz. na neopremljenih območjih znotraj
aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

130.000 €

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 s pitno vodo.
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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.

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink

101.306 €

Namen in cilj

Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine podeželja ter prispeva k kulturni in
turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja Prvačine. Cilj projekta je prenova hiše (1.
faza) Aleksandrink z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni meri ter ureditev zbirke in
priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture.
Stanje projekta

Konec leta 2021 je v pripravi vloga za sofinanciranje projekta LAS Hiša aleksandrink. Nosilec
projekta je Las v objemu sonca. Projekt vključuje tako nujna obnovitvena dela na stavbi v Prvačini,
kot tudi nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V
primeru odobritve je začetek projekta predviden za januarju 2022, fizična izvedba - obnovitvena
dela na sami stavbi (obnova strehe, stropa nad I. nadstropjem, stavbnega pohištva, fasad, sanitarij
in komunalne infrastrukture) se bo predvidoma začela aprila 2022. Projekt je v fazi priprave
projektnega predloga ter vloge za pridobitev sofinanciranja. projektna dokumentacija za prenovo
je že pripravljena.

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna
Dolina - Ajševica
50.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti varno, povezano kolesarsko omrežje ter s tem povečati uporabo
kolesa kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanosti sub-območja Ajševice in Rožne Doline
z Novo Gorico in obratno. Cilj projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki bo
preko preveritve različnih variant, izbrana kot optimalna varianta.
Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi - pripravljena izhodišča za pripravo projektne naloge in DIIP-a.

OB084-17-0008 Projekt VIPava

500.000 €

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.
Glavni 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.
Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih
partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida
oziroma Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna
tematska pot ob Vipavi. Projektne aktivnosti so oblikovane na način zasledovanja specifičnih
ciljev PUN-a:
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- izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst,
- razbremenitev najobčutljivejših delov projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev,
- dolgoročna obnovitev, ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatov kvalifikacijskih vrst.
Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI za brv čez Vipavo na območju brvi.
Pekel/Saksid. Izpeljana bo recenzija projektne dokumentacije. Pridobivanje zemljišč je v teku. Po
pridobitvi potrebnih zemljišč bo vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje. Vzporedno bo voden
postopek javnega naročila za izbiro izvajalca.
Gradnja predvidena v letu 2022.
Projekt VIPava se zaključuje v letu 2023.

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega
kolesarskega omrežja Nove Gorice
1.232.041 €
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 ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne
kolesarske poti ob Kornu, od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na
Streliško cesto do vadbene jase v Panovcu. Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se
bo zagotovilo celovito kolesarsko povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse
povezave predstavljajo najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta. Predvidene so tudi
nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zazelenitev. Postavil se bo vsaj en prikazovalnik števila
kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. 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,
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- 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
2. Delpinova ulica
3. Vojkova ulica in Ulica XXX. Divizije
4. Cankarjeva ulica
5. Južna kolesarska pot
6. Trubarjeva ulica, podaljšek Delpinove ulice, podaljšek Kidričeve ulice in Streliška cesta
V okviru projekta je predvidena tudi ureditev centra trajnostne mobilnosti, ki zajema izvedbo
rekonstrukcije in nakup opreme ter nakup licenčne programske opreme.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 6 rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske povezave)
- urejen in opremljen center 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. V letu 2020 se je obnovilo objekt "Streetone" in nabavilo vso potrebno opremo za
vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, kjer se izvaja program informiranja, ozaveščanja in
izobraževanja javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2021 so bili zaključeni trije
kolesarski odseki, in sicer "Južna kolesarska pot ob Kornu", odsek "Delpinova ulica" in odseka
"Vojkova ulica in Ulica XXX. divizije".

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO
8.000 €
Namen in cilj

V letu 2022 se zaključuje podprojekt Socialno vključevanje, ki je del aktivnosti projekta
Salute/Zdravstvo pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj projekta je
povezati programe, izvajalce in uporabnike storitev s področja socialnega varstva na območju
občin Gorica, Šempeter - Vrtojba in Nova Gorica. V okviru podprojekta Socialno vključevanje se
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na območju treh sodelujočih občin tako vzpostavljajo informacijske pisarne, kjer lahko prebivalci
tega območja pridobijo informacije o programih s področja socialnega varstva.
Stanje projekta

V letu 2022 se proračunska sredstva namenjajo za stroške dela osebe zaposlene na projektu.
Projekt se v letu 2022 zaključuje. V Novi Gorici se s koncem leta 2021 vzpostavlja informacijska
pisarna.

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje
meteorne odvodnje

100.000 €

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):
- 4 manjše obnove/sanacije meteorne kanalizacije
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letu 2022 je predvidenih več manjših posegov na obstoječi meteorni
odvodnji - vgradnja dodatnih peskolovcev in rešetk, sanacija poškodovanih in zamašenih cevi na
različnih lokacijah.

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske
cone Nova Gorica - Kromberk
2.403.272 €
Namen in cilj

Investitorjeva strategija, ki jo z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in ceste v
poslovnoekonomski 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.
V letih 2021 - 2023 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:
- izvedba GOI del (v l.2021-23)
- 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,
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- 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
- rezervoarja požarnih vod s prostornino 112 m3 na severovzhodnem delu območja
nameravanega posega.
Stanje projekta

Pridobljen je DGD projekt ter pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izvajalec del in inženir sta
uvedena v delo. Projekt je sofinanciran iz sredstev EU v okviru DRR 2. Za predmetni projekt se
je do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev
operacije v okviru DRR2, ki se jo je posredovalo 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. V l.2021 se bo izvedlo poziv - razpis za prijavo zainteresiranim
subjektom k oddaji ponudb za nakup zemljišč.
V letu 2021 se je izvedlo vse postopke za izbiro izvajalca gradnje, nadzora in inženiring ter za
informiranje in obveščanje javnosti. Gradnja infrastrukture v PEC naj bi se izvajala od junija 2021
do marca 2023, ko naj bi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja
investicije investitorju. Aktivnosti nadzora se bodo zaključevale še v maju 2023. Prav tako se bodo
predvidoma v maju 2023 izvedle tudi zadnje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Konec
maja 2023 se torej predvideva zaključek projekta.
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OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLOITA
97.531 €
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):
- urejen center za obiskovalce Sabotin-park miru
- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru
Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta potekajo v skladu s časovno dinamiko projekta. V letu 2019 je bil
obnovljen objekt namenjen centru za obiskovalce na Sabotinu. V letu 2020 je bil izbran izvajalec
za dobavo in montažo vse potrebne opreme za vzpostavitev inovativnega in modernega centra za
obiskovalce na Sabotinu, s čimer se bo nadgradilo turistični produkt Sabotin-park miru. Zaključek
izvedbe vzpostavitve centra za obiskovalce je bil decembra 2021. V letu 2022 je predvidena
izvedba manjših investicij v sosednjih občinah ter odprtje centra za obiskovalce za javnost.

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje
koles - GO-KOLO
30.663 €
Namen in cilj

Razlog za investicijsko namero je bil slab izkoristek kolesarskega omrežja in ugodni pogoji, ki jih
ponuja območje, za njegov nadaljnji razvoj. Cilj investicije je zato bila 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 investicijskega projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v MONG 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 je predvideval vzpostavitev sistema izposoje koles z ureditvijo 6 lokacij na območju
Mestne občine 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
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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 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)
-

6 urejenih lokacij za izposojo koles,

-

48 priklopnih mest,

-

22 navadnih koles

-

7 električnih koles

Stanje projekta

Sistem izposoje je vzpostavljen in zagnan. Avgusta 2021 je bila podpisana vzdrževalna pogodba
za sistem izposoje koles za 36 mesecev.

OB084-18-0038 URBINAT

74.738 €

Namen in cilj

Projekt URBiNAT (Healthy corridors as drivers of social housing neighborhoods for the cocreation 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 soimplementacije 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 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.
Stanje projekta

Vrednost projekta: 13.019.300 EUR za celotno partnerstvo (od tega za MONG 316.800,00 EUR).
Delež sofinanciranja iz EU sredstev je 100% (Program Horizont 2020).
V letu 2021 je bila izvedena dodatna polovična zaposlitev na projektu Urbinat, za namen priprave
komunikacije in participacije z javnostjo. V mesecu oktobru je bil pripravljen načrt za izvedbo 4
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participatornh metod, ki so bile tudi izvedene. Oddano je bilo drugo 18 mesečno poročilo komisiji
EU.

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela
Solkana

29.100 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena pripravi in izvedbi ureditev, ki se bodo skozi projekt URBACT III Thriving
streets in na osnovi pripravljenega projekta treh občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal
ob Soči in Občina Tolmin) »Vzpostavitve muzejske in turistične dejavnosti s področja energetike
in železnic« izkazali kot prednostni in izvedljivi.
Kazalnik
- 1 pripravljen projekt
- 1 ureditev
Stanje projekta

V letu 2021 so bile v okviru projekta URBACT izvedene delavnice s katerimi je bila dorečena
vizija in cilji razvoja starega jedra. V okviru projekta je bila izvedena tudi začasna ureditve s katero
se je preverilo rešitve ter skladno s namenom testne akcije preverilo na katerih vsebinah je
potrebno delovati za namen revitalzacije območja skladno z zastavljeno vizijo.

OB084-18-0041 GREVISLIN

156.848 €

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
MirenKostanjevica 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.
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
Rihenberk.
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Stanje projekta

Projekt je v teku. Poleg skupnih aktivnosti v katerih sodelujejo vsi projektni partnerji, je v fazi
izvajanja investicijski ukrep ureditve info točke natura 2000 v vhodnem objektu gradu Rihemberk,
ki se bo zaključila v prvih mesecih leta 2022.

OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z
Laščakovo vilo
360.000 €
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 letu 2020 je bila izdelana IZP in PZI projektna dokumentacija za
projekt OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". V letu 2021 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.
Pričetek izvedbe del na objektih v Rafutskem parku je predviden leta 2024 (oz. po pridobitvi
sofincerskega dela), po zaključku projekta OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z
ureditvijo dostopa".

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk
1.717.674 €
Namen in cilj

Z namenom izvedbe investicijskega projekta s sredstvi EU spreminjamo proračunsko postavko v
nazivu, finančno in vsebinsko.
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V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna občina Nova Gorica v pripravo dogovora
v začetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče.
Mestna občina Nova Gorica. V okviru investicijskega projekta je bila načrtovana izgradnja
odvodnika (3 etape I. faze - fizično odsek od Rejčeve ulice do Livarne, z načrtovanim
priključevanjem na obstoječi železniški odvodnik) ter prenova Prvomajske lokalne ceste.
Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru teritorialnega dialoga podalo soglasje skladnosti
projekta glede na kriterije za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike s pogojem, da
se v investicijski projekt umesti še izgradnjo manjkajočih odsekov v aglomeraciji 1515 Kromberk
z namenom doseganja 98% pokritosti PE območja obveznega opremljanja.
Projekt je bil po postopku potrjevanja umeščen v 19.6.2018 podpisan Dopolnitev št. 1 k Dogovoru
za razvoj Goriške regije. Glede na dodatna odprta vprašanja v povezavi s pogoji za koriščenje
sredstev EU (pridobitev uporabnega dovoljenja v primeru fazne gradnje odvodnika), je sprejeta
odločitev, da se v dogovor umeščen projekt spremeni oziroma prekine ter se v postopku ponovnega
odprtja dogovora pripravi nov projekt (I. in II. faza), ki vključuje izgradnjo manjkajočih odsekov
kanalizacijskega omrežja - I. faza ter izgradnji odvodnika, kot II. fazo, ki ni predmet v okviru vloge
za neposredno potrditev.
Predmet projekta - I. faza v okviru dogovora za razvoj regij obsega:
Izvedba 12 odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj aglomeracije 1515
Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v Kromberku, Med Trtami
v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica
v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici,
Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini.
Stanje projekta

Za kanalizacije Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v
Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Vinka Vodopivca, Ščedne v Novi Gorici, Ulica 25.
junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini
je pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pripravljena je PZI dokumentacija za izgradnjo pločnika Vinka Vodopivca, ki bo izvedena sočasno
z izvedbo kanalizacije.
Za vse odseke kanalizacije je izdelana PZI dokumentacija.
Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk", iz
katerega se črpajo sredstva za investicijo se zaključi leta 2023. V letu 2022 je predviden začetek
izvedbe prvih odsekov kanalizacije.

OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE EUROPEAID/DEAR

3.023 €

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
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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

Projekt se bo kmalu zaključil, 31. januarja 2022. V novembru bo Slovenijo obiskala bolivijska
gledališka skupina Teatro Trono. Organizirali bomo gledališko predstavo v Slovenskem narodnem
gledališču v Novi Gorici, prav tako bomo zasadili dve drevesi v parku ob avtobusni postaji v Novi
Gorici ter organizirali delavnico za dijake na goriški gimnaziji. Do zaključka projekta bomo
slovenska partnerja (MONG in Društvo Humanitas) oblikovala in izdala pobarvanko za otroke ter
agendo za učitelje. Vsi projektni partnerji pa sodelujemo pri izdelavi brošure, ki predvsem
predstavlja izdelavo zidnih poslikav v Sloveniji, Bolgariji, Italiji, Nemčiji, Tanzaniji, na Poljskem
in Danskem. Obenem pa se bo kmalu zaključilo oblikovanje spletne strani, na kateri bo prevedeno
18 kvizov za 17 ciljev trajnostnega razvoja ter modulov.

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na
območju MONG
103.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje meteornih in zalednih voda na posameznih
območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana. Cilj je urediti
meteorno odvodnjavanje in preprečiti morebitno poplavljanje stanovanjskih objektov v času večjih
padavin.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 2 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne kanalizacije
Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. V teku so pripravljalna dela za izvedbo ostalih odsekov dotrajane
meteorne kanalizacije. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacija in ureditev
odvodnje ob cesti na železniško postajo Branik in ureditev meteorne odvodnje Liskur ter Spodnja
Branica.
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OB084-19-0008 Vodovodni sistem Ozeljan Osek-Vitovlje

0 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja
Ozeljana, Oseka in Vitovlj. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje
na omenjenih naselij.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 800 m (2 odseka po 400 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda
Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2023 in
2024.

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v
solkanskem športnem parku
640.000 €
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 brvi 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.
Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med
obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in 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):
- novozgrajena povezovalna kolesarska pot

49

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. Projekt je v fazi izvajanja.
Novogradnja povezovalne kolesarske poti se je pričela v letu 2020, zaradi nepredvidenih razmer
na terenu pa se zaključek izvedbe premika v leto 2022.

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena

8.786 €

Namen in cilj

Na postavki so predvidena sredstva za sanacijo letnega bazena, ki zajema rekonstrukcijo
obbazenske ploščadi z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, ureditve pomičnih tribun,
sanitarij za obiskovalce, revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjava cevi in celovito
sanacijo bazenske školjke z novimi zaključnimi sloji.
Kazalniki:
Rekonstrukcija obbazenske ploščadi in bazenske školjke.
Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacije PZI.

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega
območja Mestne občine Nova Gorica
6.700 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je izdelava parkirne politike urbanega območja Mestne občine Nova Gorica
z identifikacijo problematike prostora in naslavljanjem ustreznih rešitev za vzpostavitev novega
sistema oz.režima parkiranja.
Cilj projekta je izdelati ustrezen strateški dokument Mestne občine Nova Gorica za vzpostavitev
trajnostnega sistema parkiranja.
Kazalnik je izdelan občinski strateški dokument.
Stanje projekta

V letu 2020 in 2021 sta se izvedli fazi zagona procesa in analize stanja.
Faza priprave predlogov ukrepov za doseganje ciljev, režimov parkiranja in akcijskega načrta bo
predvidoma zaključena v letu 2021.
Upravni del s pripravo odloka bo zaključen v letu 2020.

OB084-19-0021 Rekonstrukcija povezovalnega
trakta in dograditev učilnic na OŠ Solkan
0 €
Namen in cilj

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni
bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in
bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče,....
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Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni
pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost).
Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem,
pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrtca se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev
potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.
Kazalniki:
Rekonstrukcija in dozidava prostorov OŠ Solkan v skupni kvadraturi 1.184,00m2
Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za rekonstrukcijo in dozidavo povezovalnega trakta.

OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ
Šempas
0 €
Namen in cilj

Zaradi nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic, zato
je bila izdelana IDZ projektna dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas.
Kazalniki:
Prizidani prostori OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m2
Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

OB084-19-0023 Rušitev stare telovadnice na OŠ
Dornberk
0 €
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

V letu 2021 je bila izveden del investicije - priklop (I. faza), ob katerem se izvede prijava začetka
gradnje, ter omogoči nemoteno delovanje OŠ in Vrtca med izvedbo faze rušenja stare telovadnice.
V letu 2024 sledi nadaljevanje del, v okviru katerih se bo izvedlo rušenje kompletnega objekta, ter
zaključek projekta.

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v
mestu Nova Gorica
43.000 €
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 javnih 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
Stanje projekta

V letu 2020 se je pričelo z urejanjem Kidričeve ulice na lokaciji med Bevkovim trgom in Mestno
hišo ter Centrom trajnostne mobilnosti (CTM) oziroma Turistično informacijskih centrom (TIC)
do vključno območja križišča proti parkirišču pred Mestno hišo, ki se je zaključilo v lanskem letu.
S tem se je izvedla novo prometno ureditev s poudarkom na varnem prečkanju pešcev in
kolesarjev, kot tudi funkcionalno oviranih oseb, slepih in slabovidnih. Uredilo se bo tudi zunanjosti
CTM oziroma TIC ter na urejeno novo območje postavilo postaje za čezmejno izposojo koles.
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Umestitev TIC-a in Centra trajnostne mobilnosti ob eno osrednjih ulic v mestu zdaj nadgrajujemo
z urejanjem okolice centra in prometnim posegom na ulici, kjer s cestišča umikamo avtomobile,
obenem pa prebivalcem in obiskovalcem nudimo nadomestno možnost – izposojo koles. Izvedena
prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike nevarnega prehajanja pešcev
in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. V letu 2022 se predvideva izvedba naročila za
izdelavo projektne dokumentacije PZI – faze za namen izvedbe dela Kidričeve ulice "Magistrale", kot izhaja iz PGD projektne dokumentacije.

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše
občane

150.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj
V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in Domom upokojencev
Nova Gorica je bila izpeljana prijava na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti
izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.
Glavni namen vzpostavitve Dnevnega centra za starejše občane je zagotavljati dnevno varstvo,
druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem starostnikom. Programu DC se lahko
ločeno in neodvisno pridružujejo tudi druge javne vsebine namenjene medgeneracijskim
aktivnostim. V nadstropju se z nadstropno nadzidavo uredi tri stanovanja (dve garsonjeri in eno
petsobno stanovanje) in tako omogoči bivanje šestim osebam.
Stanje projekta

V letu 2021 je bila izdela projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD,
pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
PZI. Konec leta 2021 pričakujemo rezultate prijave na razpis za sofinanciranje ter glede na izid,
izvedbo projekta v letu 2022. Zaključek projekta se predvideva konec leta 2022.

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ
Čepovan - 2. in 3. faza
0 €
Namen in cilj

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko
varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu
2018 začasno usposobljene za delovanje). Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo
rekonstrukcije objekta v 6. fazah.
Kazalniki:
Predvidena je izvedba 2. faze - prizidava dveh učilnic za vrtec v letu 2020 in 3. faze - ureditev
prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice.
Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
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OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče 3 1 . 0 0 0
€
Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe 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 2022 in
2023.

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina

44.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe 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 2022 in
2023.

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan 5 6 . 0 0 0 €
Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe 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.
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OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo o bmočja
stanovanjske gradnje - Liskur
70.000 €
Namen in cilj

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra
2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki so del območja OPPN Rožna
Dolina III - Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira
politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na
ta način rešuje stanovanjska problematika.
Stanje projekta

Leto 2020: Sprejet sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o podrobnem prostorskem
občinskem načrtu Rožna Dolina III (v nadaljevanju: OPPN) in s tem tudi potrditev Izhodišč. V
pripravi je naročilo za izdelavo OPPN, za plačilo katerega se bo sredstva črpalo v letu 2021.
Poleg tega je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Stara Gora
od križišča z Vipavsko cesto vzdolž območja OPPN do drugega mostu čez vodotok Liskur. SSRS
je naročil in pridobil preizkus zazidljivosti.
Leto 2021: pridobljene konkretne smernice DRSV in mnenja NUP, podpis pogodbe o medsebojnih
razmerjih med MONG in SSRS, naročilo in pridobitev geodetskega posnetka za območje
celotnega OPPN Rožna Dolina III, Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca sprememb in
dopolnitev OPPN Rožna Dolina III in z izbranim izvajalcem podpisana pogodba, izveden je bil
sestanek v zvezi z dopolnitvijo hidrološke hidravlične analize za veljavni OPPN in drugih
obstoječih strokovnih podlag glede na zahteve DRSV.
Leto 2022: V letu 2022 pričakujemo, da bo bil izveden postopek sprememb in dopolnitev OPPN
Rožna Dolina III vsaj do faze predloga, ki bo posredovan v druga mnenja NUP konec leta. Nosilec
aktivnosti sprememb in dopolnitev (in nanje vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MONG.
SSRS bo pridobil druge morebitne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja
prostora tekom priprave OPPN.

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti

17.187 €

Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k raznoliki turistični ponudbi podeželja.
Nosilec projekta je LAS v objemu sonca, Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z
interesom vzpostavitve turističnega produkta - konjeniške poti, ki smiselno povezuje več občin.
Cilj projekta je vzpostavitev konjeniške poti - nov turistični produkt Vipavske doline.
Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektnega predloga in vloge za potrditev na MKGP (nosilka: Občina
Renče - Vogrsko).

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v
naseljih Potok in Draga pri Dornberku

30.000 €

Namen in cilj

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP - oktober 2019.
Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne
dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih
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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.
Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne
prsti ter odlaganja prodnega materiala. Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom
''Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku'', idejne rešitve, št. dok.: S872/16-3, Hydrotech d.o.o., november 2016, v
kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice
škodljivega delovanje voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za
vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred
visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda
v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje različnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti.
Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti
ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi
dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih
zdrsih pobočij.
Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana dokumentacija strokovne podlage HH študija Ureditve potoka potok v
naseljih Potok in Draga. Za odsek D1 in D2 je bila izdelana tudi dokumentacija PZI. Na teh dveh
odsekih se izvaja tudi parcelacija in poteka tudi postopek za odkup zemljišč. V letu 2022 je bila
za reko Vipava izdelana nova Hidrološka študija, ki se v podatkih razlikuje od že izdelanih
strokovnih podlag, zato je bilo potrebno le-te dopolniti z novimi vhodnimi podatki in izdelati nove
karte. Po potrditvi dopolnitev HH študije Ureditve potoka Potok bomo nadaljevali s pripravo
dokumentacije (PZI) na naslednjih odsekih potoka Potok, ki bo podlaga za parcelacijo in odkup
zemljišč za nadaljevanje urejanja brežin in struge potoka Potok.

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s
prenovo objekta osnovne šole
3.970.847 €
Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za pripravo in izvedbo projekta/operacije predvidene za sofinanciranje
s sredstvi celotnih teritorialnih naložb (CTN) v revitalizacije degradiranih območij mestnih
območij ter sredstvi Ministrstva za infrastrukturo za celovite energetske sanacije objektov v lasti
lokalnih skupnosti. Predvidena je ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja (natančen obseg
bo določen po izvedenih preveritvah izvedljivosti glede na lastništvo zemljišč) ter prenova fizično
dotrajanega objekta osnovne šole Milojke štrukelj. Namen operacije je odprava fizične in
funkcionalne degradacije na območju DUO ter izvedba energetske prenove objekta.
Kazalniki:
Obnovljeni prostori OŠ Milojke Štrukelj v skupni kvadraturi 4.720,00 m2 in zunanje površine
šolskega kareja.
Stanje projekta

Objekt je v izvedbi, zaključek del je predviden v Septembru 2022.
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OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka
z ureditvijo dostopa
1.355.703 €
Namen in cilj

MO Nova Gorica se je odločila pristopiti k revitalizaciji Rafutskega parka. V okviru projekta se
bo zagotovilo ustrezno dostopnost parka, obnovilo sam park in uredilo komunalno, prometno in
ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečilo njegovo nadaljnje pospešeno propadanje.
Revitalizacija nekoč zasebnega vrta v »javni vrt« bo ob historični in kulturni funkciji zadostila tudi
sodobnim potrebam javnih površin. Enotna sanacija celotnega Rafutskega parka bo zajemala tudi
sociološki vidik: občutek varnosti na sprehodu po parku ter opredelitev tipa vzpostavljene poti, s
čimer se bo pripomoglo tudi k socialni revitalizaciji območja. Obiskovalec si bo dovršen
doživljajski preplet kulturne in naravne dediščini ogledal peš. Iz vstopnega/vhodnega objekta se
bo obiskovalec sprehajal po krožni poti s povprečnim časom obhoda 30 minut brez daljših
postankov (odvisen od časa zadrževanja ob predstavljenih drevesnih vrstah in na počivališčih). V
obratni smeri urnega kazalca se bo obiskovalec gibal med neoislamskimi vrtno-arhitekturnimi
elementi in se po serpentinasti makadamski poti (ali stopniščih) povzpel do Laščakove vile na
pobočju griča ter se nato zvezno spuščal mimo ruševine vile Palm ponovno do vhodne točke.
Glavni razlog za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega (propadajočega) stanja in
problematike na območju Rafutskega parka, saj je stanje naravnega in kulturnega spomenika, ki
predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino, precej
problematično, degradirano in neurejeno. Rafutski park je nevzdrževan, opuščen in propada. Iz
navedenega izhaja tudi osnovni namen projekt 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 naravne
vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. 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. S tem se bo
izboljšalo bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti mestnega
okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila 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. Z ureditvijo oziroma obnovo Rafutskega parka se bo prispevalo tudi k reševanju tako
fizične in funkcionalne degradacije ter tudi k reševanju socialne degradacije območja.
Glavni cilj projekta je urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega parka v skupni
površini 55.383,0 m2 z namenom preprečitve njegovega nadaljnjega pospešenega propadanja ter
tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednosti državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter
kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).
V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta
dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.
Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):
- 55.383,0 m2 urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju t.j. na
območju naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) in kulturnega spomenika
lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).
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Stanje projekta

V preteklem obdobju je bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter
pridobljene so bile vse potrebne pravice graditi (služnosti).
V letu 2020 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovana vloga za neposredno
potrditev projekta v okviru 2. faze potrjevanja, saj je predmetni projekt predviden za sofinanciranje
iz sredstev EU, v okviru mehanizma CTN, PN 6.3.
V letu 2021 je bila vloga za neposredno potrditev na MOP-u pregledana in potrjena ter
posredovana na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(SVRK). V času priprave tega dokumenta MO Nova Gorica čaka na Odločitev o podpori s strani
SVRK o dodelitvi nepovratnih sredstev.
V teku je priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del, ki
se ga bo objavilo takoj po pridobitvi Odločitve o podpori. V začetku leta 2022 je predviden začetek
izvedbe revitalizacije Rafutskega parka.

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide

20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje življenja in dela invalidov v lokalni skupnosti. Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica je na seji dne 21.11.2019 sprejel Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino
Nova Gorica, katerega namen 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.
Stanje projekta

Na podlagi sprejetega Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica je bil sprejet
akcijski načrt izvajanja ukrepov za prihodnja štiri leta.
Mestna občina Nova Gorica sicer že od leta 2012 aktivno izvaja aktivnosti za izboljšanje življenja
in dela invalidov v okviru projekta Občina po meri invalidov.

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih
objektov
50.000 €
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
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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,
- umestitev pumptrack poligona.
Stanje projekta

V letu 2020 je bil že dosežen kazalnik operacije "preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi",
medtem ko bodo ostale aktivnosti v okviru projekta izvedene in zaključene v letu 2022

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova
Gorica - faza 3
5.688.351 €
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.
Namen in cilji:
Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne
pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.
Cilji:
- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse
enote Zdravstvenega doma.
- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke
Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 1.900 m2 novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma
- 240 novih parkirnih mest v garaži
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Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izdelana je projektna dokumentacija. Projekt za izvedbo je še
predmet racionalizacije, ker je ocenjena vrednost projekta narasla na 12 mio. EUR. Vzporedno
tečejo priprave na izvedbo javnega naročila izvedbe. V prvi polovici leta 2022 se predvideva
izvedba javnega naročila izvedbe ter pričetek gradnje. Predviden zaključek gradnje je leta 2023.

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva
na občinski stavbi
842.000 €
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. 200 kom)
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi; JN za izvedbo menjave stavbnega pohištva je v teku. V letu 2022 je
predvidena izvedba menjave fasadnega stavbnega pohištva, ki vključuje menjave oken v pisarnah
in vrat na zaključkih hodnikov. Zaključek projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe
Glasbene šole Nova Gorica
50.000 €
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 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 načrt
dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 1.023 m2 rekonstruiranih neto tlorisnih površin stare stavbe glasbene šole
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Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2022 se bo zaključilo z dopolnitvijo dokumentacije za premik
požarnega stopnišča. Izvedba premika požarnega stopnišča je predvidena v letu 2022.
Rekonstrukcija stavbe je delno predvidena v letu 2023, ostalo pa po letu 2024.

OB084-20-0006 Nakup zgradb in zemljišč na
javnih dražbah v obdobju 2020 -2022
50.000 €
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.

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja
na območju Nove Gorice v obdobju 2021 -2023
81.000 €
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 3 odsekov vodovoda dolžine 100 - 150 m
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega
omrežja na območju Nove Gorice v obdobju
2021-2025
45.000 €
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
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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):
- obnova in izgradnja 3. odseke kanalizacijskega omrežja
- obnovljena 3 črpališča
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna Podgrčna - 1. faza
190.000 €
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 vodo-oskrba 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
vodo-oskrbo obravnavanega območja.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 190 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Podgrčna 43-44
- 90 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Grčna 53-81
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je bila izdelana projektne dokumentacije za odseka Pod
Grčno 43-44, v teku je usklajevanje z upravljavci ostalih komunalnih vodov, ker je obstoječa
infrastruktura prepredena in obnova zgolj vodovoda in kanalizacije ni možna.

OB084-20-0010 Vodovod Rožna Dolina od
Merkurja do odcepa Stara Gora

0 €

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.
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OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od
mejnega prehod do odcepa Liskur
224.000 €
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.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 800 m obnovljenega in nadgrajenega vodovoda Mejni prehod Rožna Dolina – odcep Liskur
(Odsek 1 in Odsek 2).
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI in
pridobitev vseh potrebnih soglasji.
V zaključku leta 2021 je predvidena izgradnja odseka 2 in v začetku leta 2022 še izgradnja odseka
1, profil cevi DN 200 mm.

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave
- priprava projekta
90.000 €
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 1 5 0 . 0 0 0 €
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 - 2022.

OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke

25.000 €

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
350.000 €
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.
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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).

OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega
omrežja v Solkanu

95.000 €

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. Začele se bodo predvidoma v letu 2023.

OB084-20-0018 Vodovod Preserje

66.250 €

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 - 2022.

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje

100.000 €

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.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- zgrajeni nov vodohran Vitovlje s pripadajočo infrastrukturo
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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 3 0 . 0 0 0
€
Namen in cilj

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 mm od
rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo
magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodo-oskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na
vodovodnem sistemu Mrzlek.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 2.000 m dolžine obnovljenega magistralni vodovod DN 700 mm
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je DGD projektna dokumentacija. V letu 2022 so
predvidene aktivnosti na pridobivanju služnosti in vse potrebne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

OB084-20-0022 Cesta Dornberk - Oševljek Izvedba odseka 1 in 5

0 €

Namen in cilj

Ureditev cestne infrastrukture, urejanje odvodnjavanja zalednih vod in s tem posledično
zmanjševanje plazovitosti, skrb za prometno varnost.
Stanje projekta

V letu 2013 je bil izdelan in recenziran projekt za izvedbo PZI »Ureditev lokalne ceste LC 284321
Dornberk - Renče št. 71/12 (corus inženirji d.o.o., april 2013). Trasa ceste dolžine cca 3200 m
poteka od križišča z regionalno cesto R1-204/1012 Šempeter – Dornberk v Dornberku do meje z
občino Renče - Vogrsko. Projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča vključuje ureditev
odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Projektantska ocena celotne
investicije (leto 2013) znaša 1.833.030 28 EUR, zato je rešitev predvidevala fazno izvedbo
investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (smer Dornberk –Renče). Za vsak odsek posebej potekajo
dogovarjanja s tangiranimi lastniki, zato se, posledično, tudi za vsak odsek dopolnjuje PZI
dokumentacija. Odseka 2 in 7 sta bila urejena po izgradnji vodovoda. V okviru investicije so bili
do sedaj že urejeni odseki št. 8,3 in 6.Odsek št. 4 je bil, zaradi sprožitve zemeljskega plazu in
posledično zaprtja ceste, izveden skozi intervencijo.Preostali odseki se bodo izvajali v skladu s
finančnimi sredstvi in sicer najprej odseka 5, kot zadnji pa odsek št.1. ( odsek od državne ceste v
Dornberku do doma starostnikov na Gradišču). Odsek št. 1 je v NRP uvrščen kot zadnji, ker je
finančno in tehnično najzahtevnejši (poplavno območje, preveritev možnosti izgradnje pločnika,
dolžina).Po projektu "dopolnitev PZI za odseka št. 5 in 4" (PZI januar 2019) znaša projektantska
ocena (gradbena dela):
- odsek št.5 dolžine cca 250 m 244.429,12 EUR brez DDV in vključuje ureditev ceste vključno z
odvodnjavanjem, ureditev opornih in podpornih konstrukcij, sanacija manjšega plazu ob cesti
neposredno pod stanovanjskimi objekti ter varovanje brežin z mrežami.

66

Za odsek št. 1 dolžine cca 750 m obstaja groba ocena po projektu PZI iz leta 2013, ko je znašal
cca 25 % več kot odsek št. 4, kar bi pomenilo vrednost cca 600.000,00 EUR (brez pločnika in
javne razsvetljave).
V NRP MONG za obdobje od 2022 do 2025 je v letih 2025 predvidena priprava odseka 5 za
izvedbo (pridobivanje zemljišč), pridobivanje projektne dokumentacije za odsek št. 1. in izgradnja
odsekov št. 1 in 5.

OB084-20-0023 Izgradnja mostu čez potok
Potok v Dornberku

0 €

Namen in cilj

MONG načrtuje vzpostaviti varnejšo peš in kolesarsko povezavo med Prvačino in Dornberkom.
Trenutno je ta povezava vzpostavljena po državni cesti, ki je prometno obremenjena.
Stanje projekta

Pred leti je bil, kot večji objekt na planirani povezavi, zgrajen most preko Vipave v Prvačini. Delno
je bila urejena že obstoječa poljska pot iz Prvačine proti Dornberku ter s strani zasebnih lastnikov
odkupljena zemljišča.. Zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov na območju Dornberka, se je
investicija zaustavila, usklajevanja z lastniki pa so se nadaljevala. V letu 2015 je MONG uspešno
zaključila usklajevanje med stroko, lastniki zemljišč in obeh tangiranih KS. V letu 2015 je bila
skladno z usklajenim predlogom dopolnjena projektna dokumentacija iz leta 2006 za pešpot in
traktorsko pot v Dornberku ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo mostu preko potoka Potok
(poljska pot križa vodotok brez mosta in je zato ob večjih vodah neprevozna).V okviru proračunske
postavke je predvideno financiranje urejanje mosta čez potok Potok in del cestišča preko njega.
Zaradi pogojev DRSV se je terminski plan investicije zamaknil. V letu 2018 je bil, na podlagi
projektnih pogojev DRSV, izdelan projekt za gradbeno dovoljenje. V letu 2020 so potekali
postopki za pridobitev pravice graditi. Stroški na investiciji niso nastali oz. se investicija prenaša
v leto 2021.Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena za pokrivanje stroškov pridobivanja
zemljišč. Investicija predvidena v letih 2023 in 2024.

OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik - 2. in
3. faza
15.000 €
Namen in cilj

Projekt rešuje tako dostopnost do Osnovne šole Branik in vrtca Branik, kot tudi potrebno prometno
ureditev za uspešno izpeljano rekonstrukcijo mrliške vežice Branik. Izgradnja pločnika in vseh
ostalih prometnih ukrepov, ki jih projekt vključuje, zagotavlja večjo prometno varnost vseh
udeležencev v prometu, tudi tistih s posebnimi potrebami. Izgradnja avtobusnih postajališč pomeni
možnost množičnejše uporabe javnega prevoza oz. zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Urejena
prometna infrastruktura pripomore k urejenejšemu videzu naselja.
Stanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana PZI dokumentacija za objekt "Varna pot v šolo - Branik (I. in II. faza).
Prva faza zajema odsek lokalne ceste LC 001042 Preserje - Branik od državne ceste R1-204
Dornberk - Štanjel do križišča oz. odcepa za vrtec Branik. Ta faza je bila zaključena v letu 2019.
PZI dokumentacija II. faze zajema odsek lokalne ceste LC 001042 Preserje - Branik od odcepa za
vrtec do cestnega priključka k Osnovni šoli Branik dolžine cca 130 m. rekonstrukcija ceste zajema:
- rekonstrukcijo lokalne ceste (razširitev, preplastitev, prometna ureditev),
- ureditev pločnika in prehodov za pešce,
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- ureditev cestne razsvetljave,
- ureditev ukrepov za umirjanje prometa,
- ureditev odvodnjavanja,
- ureditev podpornih in opornih konstrukcij,
- ureditev avtobusnega postajališča ob priključku k šoli za smer Branik.
Za III. fazo, ki vključuje odcep javne poti mimo vrtca in ponovni priključek na lokalno cesto
Preserje -Branik, je izdelana idejna zasnova.
V letu 2022 se bo nadaljevalo s postopkom pridobivanja zemljišč za II. fazo. V letu 2022 bo
izdelana potrebna dokumentacija za III. fazo. Izvedba del II. faze je planirana v letu 2023, izvedba
del III. faze pa v letu 2024..

OB084-20-0025 Ureditev Ščedenske ceste

0 €

Namen in cilj

Ureditev varne lokalne povezave med Solkanom in Kromberkom za vse udeležence v prometu
(motorni promet, pešci, kolesarji).
Stanje projekta

Izdelan je idejni projekt rekonstrukcije ceste vključno s pločnikom, kolesarsko stezo in z ureditvijo
pripadajoče komunalne opreme. Izvedba investicije planirana v letu 2025

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II.
faza
366.985 €
Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev.
Cilj projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti
Stanje projekta

V letu 2014 je bila zaključena 1. faza izgradnje pločnika in ureditev javne razsvetljave ob
regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Dornberk in Draga in sicer od
križišča z lokalno cesto za Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk. Prvotni projekt iz
leta 2008 sicer obravnava še nadaljevanje pločnikov od odcepa za železniško postajo do odcepa
za Zalošče. Izvedba tega odseka je pogojena z rešitvijo premostitve preko železniške proge, za
katero je zadolžena Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Dokumentacija je
izdelana in recenzirana. Postopek pridobivanja zemljišč je v teku. Planirana sredstva v letu 2021
pokrivajo stroške pridobitve usklajene PZI dokumentacije za pločnik, ob upoštevanju že izdelane
dokumentacije rekonstrukcije mosta in priprave investicije.
Izvedba je časovno pogojena z uvrstitvijo investicije v plan DRSI. DRSI je v letu 2021 izpeljala
postopek izbire izvajalca za izvedbo rekonstrukcije čez železniško progo. dela se bodo izvajala v
letu 2022. Na rekonstruiran objekt nadvoza se naveže projekt pločnika II. faza. Investicija pločnika
tudi planirana v letu 2022.
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OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije
2021-2024
100.000 €
Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in interventne
večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti osnovno prometno varnost, oz. odstranitev večjih
nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.
Stanje projekta

Stalno se spremlja 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. Pripravlja se dokumentacija za sanacijo dotrajanih cestnih objektov...

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na
mestnih ulicah 2021-2024
110.000 €
Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in ostalih prometnih površin. Odstraniti nevarnosti, ki
ogrožajo prometno varnost ter postopno obnoviti dotrajane pohodne in povozne površine vključno
z urejanjem odvodnje teh površin.
Stanje projekta

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.

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije
prometne infrastrukture
150.000 €
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.
Stanje projekta

Za doseganje osnovne prometne varnosti in za preprečitev nadaljnjega propadanja občinskih
javnih cest bodo v okviru razpoložljivih sredstev sanirani krajši odseki lokalnih cest in javnih poti
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z asfaltno prevleko in doasfaltacijo. To je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da klasično krpanje
ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo. Prav tako bodo
izvedene asfaltacije krajših odsekov makadamskih vozišč, predvsem na strmih delih, kjer je
odvodnja in vzdrževanje problematično.
Sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC Breg - Krvavec na
Banjšicah.
Sanirani bodo krajši odseki občinskih javnih cest z asfaltno prevleko, to je tam, kjer so ceste že
tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na
kasnejšo sanacijo.
V letu 2022 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela:
Ureditev odvodnje in pločnika ob kategorizirani občinski cesti JP 787181 v Prvačini;
Izvedba sanacije vozišča in krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob:
Doasfaltacija vozišča po širitvi v nevarnih ovinkov ob LC Grgarske Ravne - Bate
Robna doasfaltacija vozišča ceste proti Reziji na Trnovem nad zgrajenim vodovodom
V Grgarju se izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice - Grgar proti "pekarni ANA"
sanacija vozišča z asfaltacijo krajšega odseka LC Potok- Železna vrata, nad pred leti saniranim
cestnem usadom.
V letu 2023 se izvede sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajših odsekih LC v
Marcinjah in Krvavcu na Banjšicah, ter dva strma odseka kategoriziranih cest v Lokovcu.
Asfaltacija makadamskega občinskega dela ceste ob Vojkovi v Novi Gorici in makadamskega dela
Ščedenske ceste v Novi Gorici
V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za
izvedbo teh in drugih nalog. Poleg tega bodo naročene tudi parcelacije po sporazumih z lastniki
(minimalni posegi v zasebna zemljišča).

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno
infrastrukturo KS 2021-2024

58.000 €

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. Npr.: sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, sanacije
manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd...
Cilj bo zagotovljen samo z bistveno večjimi sredstvi v obnovo cestne infrastrukure tako, da bomo
lahko z manjšimi navedenimi posegi hitro in učinkovito odpravili poškodbe na cestni infrastrukturi
in s tem tudi preprečili intenzivno propadanje cest. S tem pa bomo tudi zagotovili uporabnikom
primeren standard vzdrževanja cest.
Stanje projekta
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OB084-20-0032 Kanalizacija Korp v Braniku

0 €

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

Stanje projekta
Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projekta dokumentacija PGD in PZI, ki jo bo
potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo (DGD), pridobiti služnosti in vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur

530.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba regulacije potoka Liskur z ureditvijo struge in rekonstrukcija ceste LK
286431 Bolnica Stara Gora.
Cilj je zagotovit ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno
prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III.
Kazalnik:
- cca 360 m izvedene regulacije vodotoka
- cca 360 m izvedene rekonstrukcije ceste
Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova in pridobljeni so bili
projektni pogoji. Zaradi spremenjenih hidroloških podatkov za vodotoke, ki so bili objavljeni
marca 2021 s strani ARSO je bilo na projektni dokumentaciji DGD potrebno projekt prilagoditi
danim zahtevam. V zaključni fazi je priprava DGD projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Izvedba je predvidena v letu 2022 in 2023.

OB084-20-0035 LAS "Ohranjanje naravne in
kulturne identitete Vipavske doline"

0 €

Namen in cilj

Projekt ni predviden za izvajanje-projekt ni bil potrjen na 2. javnem pozivu LAS iz sredstev ESRR
Stanje projekta

Projekt ni predviden za izvedbo.
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OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi"

2.133 €

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 RenčeVogrsko, ostali načrtovani partnerji so Društvo Mladi Renče-Vogrsko in društvo za izvajanje
tovrstne ponudbe. 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,
- 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

Projekt je odobren za sofinanciranje. Začetek izvajanja projektnih aktivnosti je načrtovano v
januarju 2022.

OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets
- II. faza
11.145 €
Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica skupaj v mreži 10 partnerskih mest pod vodstvom mesta Parme izvaja
II. fazo projekta Thriving streets programa URBACT III. Projekt se osredotoča na vprašanje
procesov prenove degradiranega urbanega prostora z upoštevanjem ciljev trajnostne mobilnosti ob
hkratnem upoštevanju ekonomskih in socialnih vidikov prenove. V okviru projekta se predvideva
sooblikovanje smeri razvoja skupaj z različnimi deležniki (uporabniki, upravljalci, ponudniki v
prostoru…) ter s pomočjo delovne skupine. Na osnovi uveljavljene Urbact metodologije se
predvideva izvedba posameznih korakih procesa soustvarjanja rešitev v prostoru. Končni rezultat
je Celovit akcijski načrt za realizacijo sooblikovanih rešitev. Mestna občina se je pridružila k
projektu z namenom zastaviti procese prenove degradiranega prostora jedra Solkana. V prvi fazi
projekta je bila vzpostavljena delovna skupina ter izvedene prve aktivnosti, katerih rezultati se
upoštevajo pri naslednjih korakih procesa. V okviru projekta je predvidena tudi testna akcija v
omejenem obsegu, s katero je možno v določenem obsegu, brez trajnejših posledic, preveriti
kakšni so lahko doprinosi oziroma omejitve prenovljenega degradiranega prostora po principih in
načelih trajnostne mobilnosti.
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- 1 testna akcija,
- 1 celovit akcijski načrt (IAP),
Stanje projekta

Skladno s pripravljenim planom dela so bile v letu 2021 izvedene predvidene faze vključno z
izvedbo testne akcije. V pripravi je celovit akcijski načrt.

OB084-20-0038 Programi opremljanja za
območje MONG v obdobju 2020 -2023

50.000 €

Namen in cilj

Zaradi spremembe zakonodaje in sprejetja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
so postali obstoječi odloki o programih opremljanja neveljavni, zato se jih ne sme več uporabljati
za odmero komunalnega prispevka.
Potrebno bo sprejeti nove odloke o programih opremljanja, s čimer bomo pridobili ustrezno pravno
podlago za obračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Odloke se bo
pripravljalo na podlagi potreb in odločitev o opremljanju posameznih območij stavbnih zemljišč.
Stanje projekta

Skladno z napotki Ministrstva za okolje se bo posamezne odloke o programu opremljanja
pripravljalo, ko bodo zagotovljena sredstva za izgradnjo predvidene komunalne opreme.

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave
projektov 2021-2024
165.000 €
Namen in cilj

Namen:
Izdelava strokovnih podlag in osnovne projektne dokumentacije za investicijske pobude.
Cilj:
Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), za investicijske
pobude, ki še niso samostojno uvrščene v NRP.
Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sledeče investicijske pobude:
- Obnova in energetska sanacija OŠ Frana Erjavca
- Dozidava atrijev in rekonstrukcija telovadnice OŠ Kozara
- Ureditev igrišča ob OŠ Branik
- Kolesarska steza na Ulici Tolminskih puntarjev
- PZI za ureditev večjih kontejnerskih mest in ekoloških otokov
- del stroškov izdelave projektne dokumentacije za potrebe izvedbe Odvodnika v Sočo
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- ostale strokovne podlage in projektne dokumentacije
OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022

100.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti
mestne občine v letih 2021 in 2022. Mestna občina ima v svoji lasti večje število objektov in vsako
leto se pojavijo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se
izkazujejo sproti, tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja.
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 stalna naloga občine, saj mora skrbeti za investicijsko in tekoče
vzdrževanje objektov v njeni lasti.

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge
opreme 2021-2024

5.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je v letih od 2021 do 2024 predvidena nabava
potrebnega pisarniškega pohištva in opreme 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 stalna naloga občine, saj mora glede na izkazano potrebo nabavi
ustrezno pisarniško pohištvo in opremo.

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles
GO2GO
435.048 €
Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica, kot investitor in odgovorni nosilec projekta, se je odločila za izvedbo
projekta/operacije »Širitev sistema izposoje koles GO2GO«, ki predvideva postavitev 13 novih
postajališč s skupaj 96 priklopnimi mesti (47 priklopnih mest za električna kolesa in 49 priklopnih
mest za navadna kolesa) za izposojo koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO, dobavo koles
(30 električnih koles, 22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo), postavitev
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urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti
programske opreme z obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju MO
Nova Gorica, in sicer v mestu Nova Gorica in v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava
in Rožna Dolina.
Stanje projekta

Trenutno smo v fazi priprave vloge za neposredno potrditev v okviru 2. faze na Ministrstvo za
infrastrukturo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v okviru OP EKP 2014-2020
(nepovratna sredstva Kohezijske politike / nepovratna sredstva iz Kohezijskega sklada),
mehanizem CTN, PN 4.4.

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti
JPP
200.001 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je celovita ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa. V sklopu
projekta je predvidena določitev enovite podobe in nekaj tipskih ureditev avtobusnih postajališč,
izdelava projektne in druge potrebne dokumentacije za izvedbo projekta in celovita ureditev 23
avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solkana. V Solkanu je predvidena tudi ureditev
mini mobilnostnega huba.
Cilj projekta je, da se s postopnim urejanjem avtobusnih postajališč, naredi mestni promet
privlačnejši in dostopnejši za občane.
Stanje projekta

Izdelana je bila PZI dokumentacija, pridobljena so bila soglasja soglasodajalcev, sklenjenih je tudi
že večina potrebnih služnostnih pogodb. V sklopu projekta je predvideno še oblikovanje unikatne
avtobusne nadstrešnice in ureditev 23-ih postajališč mestnega prometa na območju Nove Goric in
Solkana.

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture
GO!2025 - pripravljalna faza
77.000 €
Namen in cilj

Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture je začetek pet let dolgega procesa za oblikovanje
in izvedbo programa v letu 2025, hkrati pa, skladno z zapisanim v prijavni knjigi in temeljnimi
predpostavkami projekta, GO! 2025 pomeni obsežni in kompleksni razvojni projekt za obe mesti,
ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja.
V postopku kandidature so bile že zastavljene nekatere temeljne smernice delovanja, ki jih je
potrebno ohraniti tudi v prehodu v novo fazo, torej fazo priprave. Med njimi velja izpostaviti:
- Povezljivost razvojnih načrtov: GO! 2025 se mora razvijati skladno z drugimi strateškimi
procesi v mestih in regiji, denimo Regijskim razvojnim programom, Temeljno urbano strategijo,
ki bo v naslednjem programskem obdobju podlaga za pridobivanje sredstev v sistemu CTN,
Strateškim čezmejnim programom Interreg itd.
- PERMA.lab načelo je bilo vključeno v vse postopke za pripravo kandidature. V GO! 2025
prenaša nekatere temeljne vrednote permakulture, kot so sobivanje različnosti, pozornost na
robove, počasna in skladna rast in druge. V praksi to pomeni, da bomo celotni projekt razvijali
postopoma, skladno z obstoječim kulturnim in širšim družbenim ekosistemom, z vključevanjem
čim večjega števila dejavnikov.
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- Borderless kot slogan kandidature pomeni, da je preseganje meja in sodelovanje med
skupinami bistvenega pomena. To pomeni preseganje meje med Italijo in Slovenijo, med občinami
v regiji ter med panogami in področji (kultura, gospodarstvo, socialne dejavnosti, izobraževanje).
V okviru pripravljalne faze projekta se bo izvedlo vse predvidene aktivnosti za pričetek izvajanja
programa Evropska prestolnica kulture GO!2025.
Namen celotnega projekta EPK 2025 je:
- Razvoj kulturne dediščine
- Priprava novih kulturnih EU projektov
- Razvoj kulturne zrelosti vseh deležnikov
- Nove kulturne produkcije
- Dvig kulturne zrelosti prebivalcev
- Projekti za okoljsko trajnost
- Razvoj brezmejnih prostorov v obmejnem pasu med Novo Gorico in Gorico
- Dvig politične volje po medkulturnem sodelovanju
- Pridobivanje novih znanj za razvoj podjetniške kulture
- Nadgradnje podpornega okolja
- Upoštevanje principov krožnega gospodarstva
- Povečevanje inovacijske miselnosti in kulture
- Razvoj tehnologij, ki so v službi človeka
Cilji tega projekta je ustanovitev javnega zavoda GO!2025, priprava vse potrebne dokumentacije,
izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, izdelava komunikacijskega in marketinškega načrta za
znamko GO! Bordless ter smernic za urbanistični razvoj obmejnega območja ter pričetek izvajanja
prvih projektov/programov, ki so bili planirani v okviru prijavne knjige.
Kazalniki (neposreden učinek projekta):
-

ustanovljen javni zavod GO!2025

-

sklenjena sofinancerska pogodba z Ministrstvom za kulturo

-

izvedena predstavitev GO! Bordless na Expo Dubai 2021

-

izdelan komunikacijski in marketinški načrt za znamko GO! Bordless

-

izvedeni predvideni dogodki v okviru projektov GO!2025

-

izvedene promocijske in izobraževalne aktivnosti

-

izdelane vsebinske smernice za urbanistični razvoj obmejnega območja

Stanje projekta

V okviru projekta so bile izvedene vse načrtovane pripravljalne aktivnosti Evropske prestolnice
kulture predvidene v okviru prijavne knjige, ustanovljen je bil Javni zavod EPK GO!2025. Projekt
je v fazi zaključevanja in se bo v prvi polovici leta 2022 zaključil.
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OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti
na Kapelo
80.000 €
Namen in cilj

Revitalizacija obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na
Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti.
Stanje projekta

Ideja o revitalizaciji obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na
Kostanjevici je že stara (projekt PZI iz leta 2005). V letu 2021 bo izdelana novelacija
dokumentacije "revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo". Izvedba poti predvidena v letu 2022.
Obnova obstoječih kapelic se bo izvajala tudi v letu 2022, vendar ni predmet tega projekta (se
financira iz drugih virov).

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske
poljane
761.475 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški
postaji - Majske poljane.
Stanje projekta

V teku so pogovori o ureditvi razmerij med investitorjem in MONG.

OB084-21-0004 Odprava napak v športn i
dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija

189.826 €

Namen in cilj

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj iz garancijske dobe, za katere
je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.
Stanje projekta

V letu 2021 je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega bo pripravljen dokončni seznam
napak. V letu 2022 je predvidena odprava napak in vračilo preostanka sredstev unovčene
garancije.

OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski
WC) na Trnovem
5.815 €
Namen in cilj

Namen projekta je v centru Trnovega, kamor prihaja vedno večje število obiskovalcev, tako
domačinov, kot tudi od drugod, postaviti ustrezno javno stranišče. Ker v kraju ni več obratujočega
gostinskega lokala, trenutno take možnosti ni.
Cilj je postavitev ekološkega dehidracijskega stranišča, ki za delovanje potrebuje samo sonce in
veter in ne rabi greznice oziroma priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Kazalnik
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- postavljena dehidracijska wc enota
- postavljena panelna ograja
Stanje projekta

V lanskem letu je bilo postavljeno javno stranišče, v letošnjem letu pa sledi še postavitev panelne
ograje.

OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove
Gorice

2.000 €

Namen in cilj

Glavni namen in cilj projekta je izvedba sončne ure v centru Nove Gorice, kot izglasovano v okviru
Participativnega proračuna.
Kazalnik je izvedena sončna ura.
Stanje projekta

V začetku šolskega leta 2021/22 se je sestavila skupina dijakov, ki bo sodelovala pri projektiranju
sončne ure. Ura bo predvidoma postavljena do konca šolskega leta.

OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na
Gradišču nad Prvačino
15.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je ureditev večnamenskega športnega igrišča za mlade in stare, ki bo omogočalo
medgeneracijsko druženje in izvajanje več različnih športnih dejavnosti, kot so učenje vožnje s
kolesom, rolkanje, košarka, odbojka, badminton in drugih športnih dejavnosti, prosto igro na
travnati površini ter ureditev površin z igrali za najmlajše.
Cilji in kazalniki:
-

zagotavljati športne površine tudi v podeželskih naseljih;

-

omogočiti prijaznejše okolje za izvajanje športnih dejavnosti;

-

omogočiti, da bodo krajani Gradišča nad Prvačino povezani s športom – dostopnost za vse;

- omogočiti večnamenski prostor, ki bo poleg izvajanja športnih aktivnosti namenjen tudi
druženju krajanov.
Stanje projekta

V letu 2021 je bil izdelan geotehnični elaborat, izdelana je bila projektna dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO), pridobljeno je bilo gradbeno
dovoljenje, izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI. Projekt je bil uspešno
prijavljen na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (RS) - Javni razpis za
sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2021. Zaključek projekta se predvideva v
decembru 2021.
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OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ
Čepovan
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri OŠ Čepovan.
Cilj projekta je odstranitev stare dotrajane podlage in namestitev z novo.
Kazalnik:
- sanirano igrišče
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste
JP784391 Fajdigovšče - Vratca

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je urediti perečo problematiko na odseku javne poti in posledično zmanjšati
stroške vzdrževanja ter obenem povečati možnosti kolesarskih povezav med Novo Gorico in
Trnovsko-Banjško planoto.
Cilj projekta je preplastitev makadamskega cestišča z asfaltno prevleko.
Kazalnik
- asfaltna prevleka dela ceste JP784391 Fajdigovšče – Vratca
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi
Gorici
10.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je ustvariti prostor, v katerem otroci preživljajo prosti čas na način, da sami
ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih ter
rigidnih struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. Naslavlja tudi okoljsko problematiko,
saj bi se otroci na igrišču naučili igre in veščin, ki nudijo tesnejši stik z naravo. V praksi to pomeni,
da bi otroci lahko iz lesa, gline, kamnov in drugih materialov zgradili različne objekte in predmete,
ki bi jih uporabili pri igri. Zgradili bi lahko svoje hišice, pohištvo, skulpture, igrala, manjše
premične predmete,...Poleg tega bi lahko zasadili svoj vrt ter drugo rastlinje. Izvajali bi lahko
različne dejavnosti, vse pa bi temeljilo na aktivnem preživljanju časa na prostem in v spodbudnem
okolju.
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Cilj projekta je pridobiti orodje in opremo in materiale (odpadni material, v naravi nabran material,
material iz sponzorskih virov), kar bi omogočalo tovrsten način igre.
Kazalnik:
- nabavljena oprema in materiali za igro
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob
pokopališču na Gradišču nad Prv ačino

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotoviti dodatne površine, ki bi služile kot vaško parkirišče za vaščane,
ki živijo v vasi in nimajo kje parkirati svojih avtomobilov, za namen parkiranja ob pokopališču ter
kot možna lokacija za postavitev male čistilne naprave. Uporabljale bi se lahko tudi kot dostopna
pot do mrliške vežice za invalide.
Cilj projekta je pridobiti ustrezno zemljišče.
Kazalnik
- pridobljeno zemljišče v izmeri do 2000 m2
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0024 Cvetoči zidovi - umetniške
preslikave betonskih površin v Novi Gorici 6 . 0 0 0 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanirati posprejane površine v Novi Gorici, ki nimajo nobene umetniške
vrednosti in kazijo podobo mesta in njegovih sosesk ter jih nadomestiti s stenskimi slikami (grafiti)
z večjo umetniško vrednostjo. Nova Gorica je znana kot mesto vrtnic, zato bi lahko vrtnice
vključili v motive stenskih poslikav. Na tak način bi odstranili neugledne napise in polepšali
podobo mestnih sosesk, ki bi postale tudi bolj zanimive za obiskovalce mesta.
Cilj projekta je pridobiti dovoljenje za poslikave blokov oz. površin, najem izvajalca umetniških
poslikav in izvedba poslikav.
Kazalnik
- betonske površine prekriti z umetniškimi stenskimi poslikavami/grafiti
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.
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OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na
prostem
10.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je olajšati težavo zapiranja šol zaradi epidemije covid 19, saj bi lahko pouk
na daljavo z ustreznimi zaščitnimi ukrepi spremenili v naravoslovni pouk na prostem, v gozdičku.
Učenci potrebujejo socialne stike z vrstniki in bolj kakovostno in učinkovito pedagoško delo v
živo. Borov gozdiček skupaj z igrali in skate parkom bi bil krasna priložnost za izvajanje pouka
na prostem, saj je tudi blizu vsem trem mestnim šolam in do te lokacije vodijo varne in urejene
poti. Lokacijo bi lahko uporabljale tudi družine za rekreacijo, taborniki, poletne šole, mladi v
prostem času. S tem projektom torej podpiramo uporabo zunanjih površin v centru Nove Gorice v
namene učenja in druženja na prostem za razvoj uma, telesa in duha naše mladine in širše
populacije.
Cilj projekta je nabaviti premične panoje/table, na katere bi bilo mogoče med razlago pisati s kredo
ali flomastrom, klopi in mize za pisanje in izvajanja praktičnih aktivnosti. Namestiti bi bilo
potrebno table, ki učence usmerjajo v dejavnosti ali podajajo razne zanimivosti, pripraviti delovni
liste, ki bi upoštevali učne načrte predmetov. Izdelati bi bilo potrebno zanimivo spletno stran z
dejavnostmi in zanimivostmi glede na aktivnosti, ki si jih učitelji ali drugi izberejo. Na tej spletni
strani bi imeli tudi možnost priprave delovnih listov in povezave na digitalna orodja, ki bi jih
uporabljali pri delu. Dobro bi bilo tudi na najvišji lokaciji postaviti vremensko postajo za določanje
meritev vremena, vlage, temperature, vetra,…Pri bajerju bi lahko zgradili daljši pomol ali most.
Potrebno pa bi bilo zagotoviti varnost, s tem, ko bi bajer ogradili s primerno ograjo in zraven
namestili rešilne obroče.
Kazalniki
- nabavljeni panoji/table
- postavitev usmerjevalnih tabel
- izdelava spletne strani
- postavitev vremenske postaja
- ograja okoli bajerja z namestitvijo rešilnih obročev
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi
Tabor nad Dornberkom
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je omogočanje dostopnosti obiskovalcem srednjeveško spomeniško
zaščitene vasi Tabor, ki zaradi svoje ujetosti znotraj grajskega obzidja in ozkih gas trenutno nima
parkirišča za obiskovalce. Le-to bi tako postalo odlična izhodiščna točka za ogled Tabra ter
uporabo sprehajalnih in kolesarskih poti. Med njimi je potrebno izpostaviti »Pot dveh gradov od
Rihemberka do Dornberka«, ki pelje čez Pedrovo.
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Cilj projekta je pridobiti parkirišče in ob njem postaviti sodobno polnilno postajo za e-kolesa in
avtomobile.
Kazalniki
- izgradnja kamnitega podpornega zidu
- postavitev elektro polnilne postaje za kolesa in avtomobile
- hortikulturna ureditev okolice parkirišča
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti
Tabor - Pedrovo (od grada do grada)
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je primerno urediti pot za peš hojo in prevoz s kolesi med vasema Tabor
in Pedrovo kot dopolnitev turistične ponudbe samega kraja in občine kot celote ter obenem
zagotoviti varnost uporabnikom. Že obstoječo pot uporablja vedno več domačinov in tujih gostov,
ki se zadržujejo v teh krajih. Z izvedbo projekta bi se bistveno izboljšala varnost in počutje
uporabnikov kar bi prispevalo k razvoju kolesarskega in pohodniškega turizma, ki je v razcvetu.
S tem bi povezali dve vasi in dva gradova v Tabru in Braniku (castle to castle), kar bi prispevalo
še k večjemu obisku turistov.
Cilj projekta je ureditev poti s postavitvijo varovalnih ograj in usmerjevalnih tabel ter postavitev
ustreznih klopi za počitek ob poti.
Kazalniki
- ureditev poti v dolžini cca 5 km
- postavitev varovalne ograje in usmerjevalnih tabel ob poti
- postavitev klopi
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan
(zaselek Otava)
9.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je umiritev prometa, prilagoditev hitrosti vožnje voznikov na odseku
lokalne ceste skozi zaselek Otava ter posledično večja varnost vseh udeležencev v cestnem
prometu, predvsem pešcev (otroci). Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je,
ne glede na to da gre za lokalno cesto, prometno precej obremenjena. Hitrost vožnje je na odseku
omejena s 30 km/h. Večina voznikov, ki vozi na tej relaciji omejitve hitrosti v naselju žal ne
upošteva, kar postavlja pod vprašaj predvsem prometno varnost pešcev, še posebej otrok, ki se
večkrat zadržujejo ob cesti in pomenijo potencialno nevarnost za prometne nezgode.
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Cilj projekta je postavitev montažnih hitrostnih ovir/grbin ("ležeči policaji"), ki so hiter in
enostaven način rešitve problema prehitre vožnje voznikov na tem cestnem odseku.
Kazalnik
- postavljene hitrostne ovire
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob
podružnični šoli v Grgarju
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri podružnični OŠ
Grgar.
Cilj projekta je preplastiti igrišče z novim asfaltom.
Kazalnik
- preplastitev igrišča z novim asfaltom
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala
na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za
Kuk)
1.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je izboljšati prometno varnost in odpraviti nepreglednost na križišču cest
LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk).
Cilj projekta je postaviti ustrezno prometno ogledalo za zagotavljanje prometne varnosti.
Kazalnik
- postavljeno cestno ogledalo
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.
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OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste
LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je, da se izvede celovita sanacija na odseku ceste LC284012 iz Lohk proti
Batam, ki je v zelo slabem stanju. Zadnjič je bila asfaltirana v 80ih letih, od takrat dalje pa je bila
samo krpana.
Cilj projekta je ustrezno urejeno cestišče z novo preplastitvijo.
Kazalnik
- cestišče z novo prevleko
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna ureditev peš poti

1.000 €

Namen in cilj

Iz proračunske postavke se bo finansirala ureditev peš poti ob Kornu, ki se navezuje na zahodni
strani na Pločnik ob poti na kapelo, na drugi strani pa na novo nastajajočo kolesarsko in peš pot
na vzhodu ter za delno ureditev nabrežja ob vodotoku Koren v Novi Gorici. Projekt bo predvidoma
sofinanciran z EU sredstvi preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih
naložb prednostnih naložb trajnostne mobilnosti.
Kazalniki:
ureditev trase južne športne poti ob Kornu
Stanje projekta

Objekt je v izvedbeni fazi. Predviden zaključek je v letu 2022.

OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega
prostora - ŠRC Solkan (Karavla)

20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta pridobiti prostor, kjer bi se krajani lahko aktivno družili in s tem postavili temelje
za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Cilj projekta je pridobiti ustrezno urejen prostor
za izvajanje športnih in kulturnih aktivnosti. V okviru projekta bi postavili montažne stranice, ki
bi omogočale izvajanje prireditev tudi v hladnejših dneh in zamenjavo obstoječih potratnih žarnic
z novimi, varčnimi led žarnicami.
Kazalnik
-

postavitev montažnih stranic za hladnejše dni
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-

urediti energetsko prijazno razsvetljavo

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.

OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši
trgovini v Sr. Lokovcu
20.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je delna ureditev objekta bivše trgovine v Srednjem Lokovcu. Streha je
azbestna in močno dotrajana. Sama stavba zaradi svojega izgleda močno kazi izgled celotnega
vaškega jedra.
Cilj je sanacija celotnega ostrešja, kar je pogoj za predvideno nadaljnjo obnovo stavbe.
Kazalnik
- zamenjav strešne konstrukcije
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah
v vas Grgar
14.000 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti v naselju Grgar. V vas se je v
zadnjih letih preselilo veliko novih družin, vas se na obrobjih širi. Hitrosti avtomobilov na
vpadnicah so velikokrat prekoračene. Skozi vas, še posebno v zadnjem času, prehaja zelo veliko
kolesarjev, ki so v prometu zelo ranljivi. Kritični so vsi cestni vhodi v Grgar (iz Banjšic, Čepovana,
Ravnice in Solkana). Hitrosti so velikokrat prekoračene tudi do 100 %.
Cilj projekta je postavitev merilnih radarjev z opozarjanjem na prekoračitev hitrosti.
Kazalnik
- postavitev od dveh do štirih merilnih radarjev
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.
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OB084-21-0036 Postavitev kažipot tabel hišnih
številk - naselje Gmajna (Zalošče)
2.500 €
Namen in cilj

Glavni namen projekta je ustrezno označiti naselje ter s tem prispevati k večji preglednosti. V
novem delu naselja Zalošče so hišne številke razdeljene tako neenakomerno, da je zelo težko
ugotoviti smeri in lokacije v primeru urgentnih razmer.
Cilj je postavitev kažipot tabel s hišnimi številkami.
Kazalnik
- postavljene table z navedbo hišnih številk
Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0037 Digitalna orodjarna mislečega
mesta - IoT DOMM
238.454 €
Namen in cilj

Mestna občina Nova gorica sodeluje v konzorcijskemu projektu na temo digitalizacije javnih
storitev. Za sofinanciranje projekta je vodilni partner oddal na Ministrstvo za javno upravo vlogo
za sofinanciranje. Ministrstvo je septembra JR preklicalo z navedbo, da bo razpis ponovljen zaradi
postopkovnih napak ministrstva. Vloga za sofinanciranje projekta bo oddana po objavi ponovnega
javnega razpisa s strani ministrstva.
Namen projekta je vzpostavitev demonstracijskega okolja - živi laboratorij - za pripravo digitalnih
povezanih in odprtih rešitev za upravljanje javnih storitev in vsebin.
Cilj projekta je oblikovati in povezati pametne rešitve, ki bodo uporabne in prenosljive v druga
okolja in bodo podpirale in izboljšale javni servis občanov.
Projekt predvideva vzpostavitev rešitev na treh povezanih vsebinskih področjih: (1) Skrb za
okolje: daljinsko zajemanje podatkov vezanih na odpadke ter o stanju zraka ter povezovanje s
podatki, ki jih različni merilniki že zajemajo, (2) Mobilnost, logistika in transport: spremljanje
zasedenosti parkirišč, uvedba pametnih prehodov za pešce, prilagojen slepim in slabovidnim,... (3)
Kultura, šport in turizem: spremljanje števila obiskovalcev posameznih območij in lokacij z
namenom upravljanja obiska.
Konzorcijski projekt predvideva vzpostavitev demonstracijskega okolja - živega laboratorija, v
katerem bodo posamezni partnerji pripravili in izvedli rešitve za digitalizacijo posameznih javnih
storitev in sicer z vzpostavitvijo senzorskega omrežja in omrežja, pripravo protokolov za objavo
in obdelavo podatkov ter upravljanje posameznih dejavnosti. Mestna občina Nova Gorica bo
prioritetno obravnavala Cankarjevo ulico in sicer načrtujemo: vzpostavitev spremljanja stanja
odpadkov na ekoloških otokih, spremljanje stanja zraka v OŠ Ledine, oprema postajališč za JPP
za spremljanje prihodov avtobusov ter drugih rešitev v povezavi z mobilnostjo, kot je npr.
spremljanje stanja zasedenosti parkirišč (mobilnostni HUB),...
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Sredstva proračunske postavke so namenjena za kritje stroška dela (predvidena je delna zaposlitev
dveh oseb na projektu za čas trajanja projekta), stroška zunanjih strokovnih sodelavcev ter kritje
stroška za opremo. Ministrstvo stroške sofinancira v višini 100% od upravičenih stroškov.
Stanje projekta

Projekt in vloga za pridobitev sredstev sofinanciranja Ministrstva za javno upravo je pripravljen.
Pričakuje se ponovitev JR, ki je bil zaradi postopkovnih napak ministrstva preklican, ter ponovna
oddaja projekta za sofinanciranje. Izvedba projekta je predvidena v obdobju 2022 - 2023.

OB084-21-0039 Projekt CHIMERA

47.600 €

Namen in cilj

Glavni cilj projekta Chimera je prenos znanja na področju spodbujanja inovacijske zmogljivosti
javnih in zasebnih akterjev sektorja kulturnih in kreativnih industrij. Namen projekta je uporaba
že razvitih metodoloških orodij za razvoj kulturnih in kreativnih industrij v povezavi z Zelenim
dogovorom EU in v skladu z evropsko pobudo Bauhaus. Glavni cilj projekta se zasleduje z
integriranim pristopom za ustvarjanje in spodbujanje sinergij med ključnimi akterji kulturnih in
kreativnih področij ter razvojem mesta.
Aktivnosti projekta se izvajajo v Xcentru, in sicer gre za vzpostavitev in upravljanje mreže
deležnikov s področja kulturnih in kreativnih industrij, javne uprave ter gospodarstva
Stanje projekta

Pripravljen je bil posnetek stanja na področju kulturnih in kreativnih industrij ter opredeljene
potrebe. Oblikovan je bil nabor deležnikov s področja kulturnih in kreativnih industrij, oblikovanja
politik in gospodarstva. Organiziran je bil dogodek World Caffe, kot je predvideno v prijavnici in
več srečanj z deležniki.

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda
GO!2025
1.523.000 €
Namen in cilj

Javni zavod GO!2025 je upravljavska struktura za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture
2025, ki bo omogočila:
-

finančni tok sredstev, potrebnih za upravljanje projekta in izvedbo dela projektnih aktivnosti;

-

zagotavljanje specializiranega kadra za izvedbo aktivnosti;

-

vzpostavljanje mreže izvajalcev aktivnosti EPK 2025; ter

-

koordinirano upravljanje projekta na čezmejnem območju v sodelovanju z EZTS GO.

Javni zavod GO! 2025 bo vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta Evropske prestolnice
kulture 2025 skladno s prijavno knjigo. Zavod bo z izvedbo projekta EPK 2025 zasledoval
predvsem naslednje cilje:
-

krepitev kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru;

- spodbujanje medsektorskega sodelovanja med kulturo, kot katalizatorjem splošnega
družbenega razvoja, in gospodarstvom, znanostjo,
-

izobraževanjem ter drugimi področji;

- spodbujanje čezmejnega sodelovanja in sobivanja po načelu vključenosti ter participacije vseh
družbenih, še posebej ranljivih, družbenih skupin;
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- doseganje celovitih in dolgoročnih razvojnih učinkov za celotno območje, vključeno v
aktivnosti EPK 2025;
-

razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete;

Delovanje javnega zavoda GO!2025 bo financirano s strani MO Nova Gorica, s strani države, in
sicer Ministrstva za kulturo, s strani drugih občin v regiji ter s pridobitvijo nepovratnih EU
sredstev.
Kazalniki (neposredni rezultat projekta):
- uspešna izvedba predvidenih programov v prijavni knjigi »Evropska prestolnica kulture
2025«
Stanje projekta

Javni zavod GO!2025 je bil ustanovljen novembra 2021. Postavljen je bil v.d. direktorja, ki bo
zadolžen za vpis zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi, izvedbo nalog v zvezi s
konstituiranjem organov zavoda in zagotovitev potrebnih pogojev za začetek nemotenega
izvajanja dela zavoda.

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk –
konservatorsko-restavratorski posegi na
kamniti dekorativni plastiki
39.333 €
Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je izboljšanje urejenosti gradu Rihemberk, povečati ter
izboljšanje stanja posameznih elementov gradu kot kulturnega spomenika. Predmet projekta je
konserviranje in restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk. Dela
bodo vključevala ureditev vseh tovrstnih kamnitih elementov na glavni fasadi in v notranjosti
kapele. Kapela stoji ob glavnem grajskem dvorišču.
Z realizacijo projekta bo dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšanje njene
urejenosti in izboljšana dostopnost za obiskovalce. Navedeno bo zagotovljeno tudi z uporabo
avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservat. načrtu iz 2018. Hkrati bo omogočeno
nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti.
Sredstva za opisano obnovo kapele so bila v 2021 pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo
(javni razpis JPR2-SVP-2021-2022) – v kategoriji restavratorskih in konservatorskih del, ki so s
strani razpisovalca financirana 100%. Maksimalni zaprošeni znesek je bil 40.000 EUR, MONG je
na razpisu pridobila 38.332,40 EUR, kar pokrije vse predvidene predračunske stroške projekta.
Izvedba projekta je predvidena v začetku leta 2022, z zaključkom del pred odprtjem gradu v
začetku turistične sezone 2022.
Cilj projekta
Cilj projekta so obnovljeni in urejeni vsi kamniti deli grajske kapele sv. Pankracija na gradu
Rihemberk in sicer v notranjosti in na fasadi kapele, ki soustvarja osrednje dvorišče gradu.
Obravnavani elementi na fasadi bodo vključevali profilirane elemente vhodnega stopnišča,
nefiguralni portal vhodnih vrat s profiliranim vencem, nefiguralne okvirje oken in polkrožne niše
nad vhodom ter nefigurirane elemente empore s stebri, policami in loki. Obravnavani elementi v
notranjosti kapele bodo vključevali ureditev baročnega oltarja z vsemi sestavinami (podnožje,
menza, oltarni nastavek), nefiguralni okvir odprtine oratorija ter štiri gotske kozole – ostanke
nekdanjega gotskega poslikanega rebrastega stropa).
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Kazalnik
Realizirana obnova in ureditev vseh elementov po popisu.
Stanje projekta

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so po sklopih redno v teku od leta 2017, ko je bil grad
ponovno odprt za javnost. Prvi obnovitveni posegi na stavbi grajske kapele v tem obdobju so bili
izvedeni v zimi 2017-2018 – obnova razpadajoče strehe. Izvedba obravnavanega projekta pomeni
nadaljevanje posegov za ureditev kapele in njeno vključitev v programe gradu Rihemberk za
obiskovalce.

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti

80.000 €

Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave
prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih
strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem
primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občne.
Stanje projekta

Pričetek projekta spremembe prostorskega akta v skladu z novo prostorsko in gradbeno
zakonodajo (ZUreP-2 in GZ) bo v letu 2022. Od sprejema navedene zakonodaje do sedaj sta bili
pripravljeni obvezni strokovni podlagi: Poročilo o prostorskem razvoju Mestne občine Nova
Gorica in Strokovne podlage za krajino oz. krajinska zasnova. Vzporedno je potekal tudi postopek
SD7 OPN, ki poteka v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
V letu 2022 je predvidena priprava strokovnih podlag za poselitev in priprava Izhodišč za pričetek
priprave prostorskega akta skladno z ZUreP-2 ter priprava stališč do vseh prispelih pobud za
spremembo namenske rabe prostora od leta 2013 naprej, ki niso bile vključene v postopek SD5
OPN in SD7 OPN. Vzporedno bo potekal tudi postopek SD7 OPN.
V letu 2023 je predviden pričetek postopka priprave prostorskega akta v skladu z novo prostorsko
in gradbeno zakonodajo.

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti

40.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da se med drugim za občinske podrobne prostorske načrte in lokacijske
preveritve zagotovi stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja
več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in
stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.
Stanje projekta

Izvajajo se aktivnosti na spremembah in dopolnitvah OPPN Ronket in v teku je nekaj lokacijskih
preveritev.

OB084-21-0044 Strokovne podlage za
trajnostno urejanje prometa

80.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, saj
so le te podlaga osnova za kakršno koli novo prometno ureditev, obnovo in rekonstrukcijo. Na
urejanje promet je treba gledati celostno in zato je treba probleme reševati sproti in skladno z
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novimi rešitvami in pravili stroke. Aktivnosti se nanašajo na načrtovanje prometnih ureditev na
ravni idejnih zasnov, za izvedbene dokumentacije za nujne pobude in manjše ukrepe prometne
varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter presoje varnosti občinskih cest.
Stanje projekta

V teku so Ureditev ulic v okolici OŠ v Solkanu, Izboljšanje prometne varnosti na Ulici bratov
Hvalič v Kromberku in Prometna študija Prvačina.

OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in
študije posameznih OPPN
50.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izdelava strokovnih podlag, idejnih rešitev, analiz in druge projektne
dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo urejanja prostora in načrtovanje novih urbanističnih in
prostorskih rešitev.
Stanje projekta

V teku je izdelava strokovne podlage za ureditev območij letnih vrtov lokalov.

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in
Banjški planoti
225.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti.
Načrtovane aktivnosti obsegajo izdelavo projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe
zemljišč in samo fizično izvedbo del. Ta projekt je del širšega načrta posodabljanja in razvoja cest
na podeželju.
Stanje projekta

Projekt je v fazi projektiranja in odkupa zemljišč za fazo ureditve obvozne ceste Gorenja vas Zagomilo pri Grgarju s priključkom na LC Grgar - Banjšice. Na podlagi izdelane projektne
dokumentacije se nadaljuje pridobivanje zemljišč soglasij in gradbenega dovoljenja za ureditev
ceste Sv. Gora - Grgar na odseku med Gorenjo vasjo in Zagomilo s priključkom na občinsko
kategorizirano cesto LC Grgar - Banjšice pri Grgarju. Gradbeno dovoljenje pričakujemo v aprilu
2022.Sledil bo postopek oddaje javnega naročila za izvedbo, kar je tudi idealen čas za izvajanje
del.
V teku je izvedba naslednjega odseka nujne asfaltne prevleke dotrajanega vozišča LC Bate –
Lohke, kot dopolnitev participativnega dela proračuna za leto 2022.

OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila
(cisterne) za PGD Čepovan

0 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij ter
prevozov pitne vode na območju požarnega okoliša Čepovan, se v okviru projekta zagotavlja
sredstva za plačilo obrokov lizinga ali kredita gasilskega vozila s cisterno za prostovoljno gasilsko
društvo PDG Čepovan. Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost in pitno vodo za celoten požarni
okoliš Čepovana.
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Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- odplačan lizing ali kredit gasilskega vozila PGD Čepovan
Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele. Nakup gasilskega vozila s cisterno s strani PGD Čepovan
je predviden v letu 2023. V drugi polovici leta 2023 je tako predviden pričetek odplačevanja
lizinga ali kredita s strani MO Nova Gorica za gasilsko vozilo s cisterno na podlagi prejetih
zahtevkov s strani PGD Čepovan.

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in
nakup OS - MC
1.000 €
Namen in cilj

Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje prostorov pod tribunami, kjer ima javni zavod sedež ter
za objekt Čepovanka v Čepovanu, ki ga ima javni zavod v upravljanju.
Glavni razlog za izvedbo je zagotovitev ustreznega in varnega delovnega okolja za zaposlene in
najemnike.
Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo prostorov za zaposlene in za
najemnike.
Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela javnega
zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2022. Gre za vsakoletno redno investicijsko
vzdrževanje prostorov, ki jih ima javni zavod v upravljanju in v katerem se odvija veliko število
aktivnosti.
S sprotnim investicijskim vzdrževanjem se zagotavlja dobre delovne pogoje zaposlenih in
uporabnikov programov, ki jih zavod izvaja.

OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022 -2024
25.000 €
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.

OB084-21-0053 Nakup programske opreme
2022-2024
20.000 €
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
Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme
stalna naloga občine.

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v
Cankarjevem naselju v letu 2022
31.720 €
Namen in cilj

Postavka je namenjena manjšim posegom prenove javnih površin na območju Cankarjevega
naselja v letu 2021 (npr. prenova tlakovanih površin, zamenjava ali prenova obstoječe urbane
opreme, zamenjava ali prenova obstoječih igral)
Kazalniki:
- 50 m2
- 5 kosov urbane opreme oz. igral
Stanje projekta

Projekt se bo začel in zaključil v letu 2022.

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna
cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)
166.192 €
Namen in cilj

Namen projekta je razbremenitev vozlišča državnih cest v Novi Gorici (G2-103/1486 Kromberk
– Rožna Dolina,
R3-613/1437 Ajševica – Nova Gorica (Kromberška vpadnica)) z izgradnjo nove vzhodne
razbremenilne ceste. Na osnovi sklepa Ministrstva za infrastrukturo RS o potrditvi Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta/investicijskega programa (DIIP/IP) Vzhodna razbremenilna
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cesta v Novi Gorici št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021 se gradnja vzhodne razbremenilne ceste
predvideva do leta 2027. Z izgradnjo ceste, katere investitor je država, se predvideva tudi izgradnja
druge komunalne opreme, ki služi mestu oziroma območjem vzdolž trase ceste, zato je z DIIP/IPom predvideno sofinanciranje predvidene investicije s strani Mestne občine Nova Gorica.
Kazalniki:
- zgrajena razbremenilna cesta
Stanje projekta

Izvajanje projekta se začne v letu 2022.

OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična
zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi
40.000 €
Namen in cilj

Namen projekta zagon aktivnosti za namene prenove naselja Lokve kot osrednje turistično
rekreativne lokacije na Banjški in Trnovski planoti. Za ta namen se izvajajo zagonske aktivnosti,
ki so potrebne za pripravo konkretnih investicijskih projektov ter zagon dejavnosti na območju. V
okviru projekta se tako načrtuje priprava arhitekturno urbanistične zasnove, s katero se bodo
programske zahteve razvoja, v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v prostoru, umestile v
prostor in ovrednotile.
Cilj je pripraviti podlage za investicije na način, da bodo slednji izvedljivi in bo možno poleg
proračunskih sredstev črpati tudi sredstva iz drugih virov.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta)
- Izdelana urbanistično arhitekturna zasnova (strateški prostorski akt) Lokvi
Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta se bodo pričele izvajati v letu 2022.

OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt

125.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je razvoj prostorskega eko-sistema za trajnostno izvedbo programov
Evropske prestolnice kulture 2025. Cilj projekt je izdelati vsebinske smernice in idejne zasnove
za realizacijo programa EPK 2025, ki se bo izvajal v okviru javnega zavoda GO!2025. S tem se
bo pridobilo podlage za izvedbo infrastrukturnih vlaganj na območju mesta Nova Gorica.
Pripravile se bodo vsebinske smernice in idejne zasnove za 5 delov
- EPK distrikta: območje pred postajnim poslopjem železniške postaje Nova Gorica, Trga Evrope
in objekta EPIC z vključenim področjem oddelka SVTK Slovenskih železnic
- Kolodvorska pot v celoti od Mostovne do tunela pod Kostanjevico,
- povezava trga Evrope in mestnega središča Nova Gorica preko nadhoda,
- področje vzhodno od železniške postaje proti Majskim poljanam
- celotno področje Kostanjevice, Rafutskega parka do mejnega prehoda Rafut
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Kazalnik (neposreden rezultat projekta):
-

5 idejnih zasnov za razvoj prostorskega eko-sistema EPK 2025

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelava vseh smernih in idejnih zasnov je predvidena v letih 2022
in 2023.

OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru
290.781 €
Namen in cilj

Namen investicije je obnova vrtca Čriček po požaru v letu 2021. Potrebna obnova obsega
gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela obnove poškodovanih igralnic in skupnih prostorov
(hodniki in sanitarni prostori) in nabava nove opreme, ki je bila v požaru uničena.
Cilj projekta je čim prej obnoviti prostore vrtca in ga opremiti ter s tem ponovno omogočiti
njegovo uporabo.
Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):
- obnova vrtca - 1 kos
Stanje projekta

V letu 2021 je bilo opravljeno usklajevanje z zavarovalnico glede kritja stroškov obnove, čiščenje
vrtca s suhim ledom ter pričetek izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za obnovo vrtca,
ki se bo predvidoma končala v prvi četrtini leta 2022.

OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoč na domu
18.000 €
Namen in cilj

Namen in cilji
Za potrebe izvajanje službe pomoči na domu se kupi dva osebna avtomobila. Služba pomoči na
domu se že nekaj časa srečuje s težavami s službenimi vozili. Število službenih vozil ne zadostuje,
prav tako so nekatera službena vozila dotrajana in potrebna zamenjave.
Cilj projekta:
Za nakupom želimo izboljšati izvajanje pomoči na domu in nadaljevati s sistematičnim reševanjem
pomanjkanja oziroma zamenjavo dotrajanih službenih vozil za izvajanje pomoči na domu.
Kazalniki:
Nakup dveh službenih vozil za potrebe izvajanja službe pomoči na domu.
Stanje projekta

v letu 2022 bomo izvedli nakup dveh avtomobilov, ki jih bomo predali v upravljanje izvajalcu
službe pomoči na domu .
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