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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje in sprejme izbrano najboljšo Varianto V 
– Izvedba traku cca 78 m in ureditev smučarske površine (plastike), ki izhaja iz 
izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev smučišča na 
Lokvah«, ki ga je izdelala Občinska uprava Mestne občine Nova Gorica v mesecu juniju 
2013. 
 
 

2. 
 
K izvedbi predlagane najboljše Variante V – Izvedba traku cca 78 m in ureditev 
smučarske površine (plastike) iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Ureditev smučišča na Lokvah« se bo pristopilo pod pogojem, da bo Mestna občina 
Nova Gorica pridobila najemnika oziroma koncesionarja za upravljanje s smučiščem na 
Lokvah. 
 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 671-78/2013 
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 



 

 

 
Številka: 671-78/2013-3 
Nova Gorica, 26. junija 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Na 25. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21.02.2013, je bil 
sprejet sklep, da se Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznani s problematiko 
razvoja turizma na Lokvah ter da Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga občinski 
upravi, da v najkrajšem možnem času pripravi dokumentacijo in izvede vse postopke za 
postavitev in upravljanje vlečnice ali tekočega traku za otroško smučišče v dolžini cca 
250 metrov. Na podlagi sprejetega sklepa so bila ob rebalansu proračuna MO Nova 
Gorica za leto 2013 zagotovljena proračunska sredstva na proračunski postavki 10.178 
Ureditev smučišča na Lokvah, in sicer v višini 200.000,00 EUR. 
 
Občinska uprava Mestne občine Nova Gorica je nato z izdelavo dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) pristopila k iskanju najustreznejše rešitve investicijskega 
projekta, ki se jo lahko izvede v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 
 
Investicija je namenjena izgradnji športno-rekreacijske infrastrukture (t.j. smučišča na 
Lokvah) v MO Nova Gorica, in sicer v naselju Lokve. Ta bo imela pozitiven vpliv in učinke 
na športno–rekreacijske kot tudi turistične aktivnosti v naselju, njegovi okolici in občini. 
Posredno investicija predstavlja tudi vpliv na turistično gospodarstvo, saj bo pomenila 
veliko popestritev ostale turistične, predvsem športno-rekreacijske ponudbe na območju 
investicijskega projekta in posredno v celotni občini. Z izvedbo investicijskega projekta se 
bo zagotovilo urejeno, kvalitetno, varno in zdravo okolje za izvajanje športno-rekreacijske 
dejavnosti (smučanja in ostalih dejavnosti) ter urejeno, varno in zdravo, pa tudi turistično 
privlačno okolje za bivanje. Izvedba investicijskega projekta bo omogočila nadaljnji razvoj 
športno-rekreacijske ter tudi turistične dejavnosti naselja Lokve in njegove okolice. 
Osnovni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Lokve v 
načrtovanem obdobju urediti otroško smučišče. S tem se bo izboljšala ponudba športno-
rekreacijskih možnosti v MO Nova Gorica tako za lokalne prebivalce kot tudi za 
obiskovalce. 
 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev smučišča na Lokvah« 
se je izvedlo preverbo šestih možnih variant izvedbe investicijskega projekta, in sicer: 

 Varianta I – Vzpostavitev vlečnice Mojca brez sistema zasneževanja 

 Varianta II – Vzpostavitev vlečnice Mojca z enostavnim sistemom zasneževanja 

 Varianta III – Vzpostavitev vlečnice Mojca s sistemom zasneževanja Snowstar 

 Varianta IV – Izvedba traku 100 m in ureditev smučarske površine (plastike) 

 Varianta V – Izvedba traku cca 78 m in ureditev smučarske površine (plastike) 

 Varianta VI – Izvedba traku 250 m 
 
Po opravljeni finančni in ekonomski (CBA) analizi za 15 letno ekonomsko dobo 
obratovanja z upoštevanjem višine začetnih investicijskih stroškov se je kot najboljša 
varianta izkazala Varianta V – Izvedba traku cca 78 m in ureditev smučarske površine 
(plastike). Predlagana najboljša Varianta V pa je tudi edina izmed analiziranih variant v 
okviru DIIP-a, katere investicijski stroški ne presegajo 200.000,00 EUR in je tako znotraj 



 

predvidenih proračunskih sredstev MO Nova Gorica namenjenih za izvedbo 
investicijskega projekta. 
 
Varianta V – Izvedba traku cca 78 m in ureditev smučarske površine (plastike) 
predvideva: 

- izvedbo (postavitev) cca 78 m tekočega traku 
- izvedbo (postavitev) 960 m2 plastične smučarske površine (80 m x 12 m) 

 
Za postavitev tekočega traku in umetnega, plastičnega smučišča ni potrebnih dodatnih 
del na zemljišču. Za obratovanje tekočega traku z umetnim, plastičnim smučiščem ni 
potrebno pridobiti nobenih posebnih dovoljenj za razliko od vzpostavitve obratovanja 
sidrne vlečnice in smučišča, ko je potrebno pridobiti za oboje uporabno dovoljenje, za 
vlečnico pa še obratovalno dovoljenje. Sam sistem umetnega, plastičnega smučišča in 
tekočega traku je dobavljiv v roku 60 dni od naročila. Za izvedbo in postavitev poskrbi 
ponudnik oz. dobavitelj le-tega. 
 
Pri Varianti V v okviru obratovanja ni potrebno zagotoviti ustrezne, točno predpisane 
delovne sile (dveh žičničarjev) z opravljenim strokovnim usposabljanjem in strokovnim 
izpitom. Predlagana Varianta V pa tudi ne prinaša visokih stroškov vzdrževanja (npr. zelo 
visok strošek pri sidrni vlečnici predstavljajo tehnični pregledi vsake 3 leta ter poseben 
pregled vsakih 15 let; v obeh primerih pa so potrebna dokaj visoka denarna sredstva, za 
zagotovitev učinkovitega delovanja sidrne vlečnice, da opravi tehnični pregled). 
 
Varianta V omogoča koriščenje športno-rekreacijske infrastrukture (t.j. smučišča na 
Lokvah) skozi celo leto in obratovanje ni vezano le na zimski čas (ni odvisno od 
zapadlega snega/vremenskih razmer), kar prinaša tudi boljši iztržek iz poslovanja. V 
primeru želje po širitvi in daljšanju umetnega, plastičnega smučišča in tekočega traku je 
to možno izvesti v prihodnjih letih (lahko tudi fazno), saj je celoten sistem modularen in ga 
je možno glede na finančne zmožnosti in želje podaljševati, dograjevati, širiti ipd. vse v 
skladu s potrebami in željami lastnika, upravljavca (najemnika oziroma koncesionarja) in 
pa tudi, kar je najpomembnejše, v skladu z željami in potrebami koristnikov/uporabnikov 
športno-rekreacijske infrastrukture (v primeru povečanega povpraševanja po tovrstnih 
storitvah). To je bistvena prednost predlaganega sistema oz. tovrstne športno-
rekreacijske infrastrukture. Sam sistem omogoča tudi širitev drugih oblik prostočasnih in 
rekreacijskih dejavnosti, saj bi se lahko v prihodnje vzpostavilo na tem območju še 
dodatne športne aktivnosti kot npr. mountain bike progo, sankališče ipd., saj se lahko 
tekoči trak, za razliko od sidrne vlečnice, koristi tudi za prevoz koles in drugih rekvizitov. 
Predlagana Varianta V omogoča organizacijo večjega števila najrazličnejših tečajev 
smučanja in drugih športnih aktivnosti na umetnem, plastičnem smučišču skozi celo leto, 
kakor tudi organizacijo večjega števila raznih dogodkov, športnih dni na »snegu« v 
osnovnih šolah in drugih javnih zavodih, ki ne bodo odvisni od zapadlega snega, kar 
pomeni tudi večje zadovoljstvo otrok, učiteljev in staršev ter tudi vseh obiskovalcev 
območja. Pri izvedbi predlagane Variante V bodo Lokve atraktivnejše za obiskovalce 
skozi celo leto, kar se bo poznalo tudi na samem razvoju naselja in območja. 
 
Investicijski projekt pod Varianto V uresničuje vse zastavljene cilje in je skladen z 
državnimi, regionalnimi in občinskimi strategijami in politikami. 
 
V okviru dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) sta bili opravljeni tudi 
finančna in ekonomska (CBA) analiza za 15 letno ekonomsko dobo projekta. Iz 
opravljene finančne in ekonomske (CBA) analize smo prišli do sklepa, da je investicijski 
projekt pod Varianto V, kljub finančni nerentabilnosti in neupravičenosti, ekonomsko 
rentabilen in upravičen za izvedbo, saj bo s prihranki in dodatnimi prihodki ter drugimi 
koristmi, ki jih bo prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu, občini in tudi regiji, 
pozitivno vplival na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Čeprav investicijski projekt 



 

pod predlagano Variante V ne izkazuje finančne upravičenosti, je naložba v predlagano 
športno-rekreacijsko infrastrukturo (t.j. smučišče na Lokvah) širšega družbeno-
ekonomskega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati le z ozke finančne 
perspektive. 
 
Vrednost investicijskega projekta pod predlagano Varianto V znaša 162.449,30 EUR brez 
22% DDV oz. 198.188,15 EUR z 22% DDV. Navedena sredstva so zagotovljena v 
Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, in sicer na proračunski postavki 
10.178 Ureditev smučišča na Lokvah. 
 
Zaključek izvedbe (montaže) predlagane Variante V je predviden do konca oktobra 2013 
in predaja namenu v novembru 2013, ob izpolnitvi vseh ostalih pogojev in zahtev. 
Nabavljena in postavljena nova športno-rekreacijska infrastruktura (tekoči trak in umetno, 
plastično smučišče predvideno v okviru predlagane Variante V) lahko obratuje le, če je ob 
zaključku montaže že izbran njen upravljavec. 
Mestna občina Nova Gorica ni registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Prenos 
upravljanja nove športno-rekreacijske infrastrukture na Javni zavod za šport Nova Gorica 
je zaradi oddaljenosti le-te od Nove Gorice ekonomsko neopravičljiv. 
 
Zaradi tega predlagamo v drugi točki sklepa, da se pred realizacijo same investicije 
preveri možnost pridobitve najemnika predlagane športno-rekreacijske infrastrukture v 
okviru Variante V oziroma se izpelje postopek za podelitev koncesije. V kolikor se ne dobi 
ustreznega upravljavca predlagane športno-rekreacijske infrastrukture, ki bo na lastne 
stroške zagotavljal nemoteno obratovanje le-te, menimo, da bo nabava tekočega traku in 
postavitev umetnega, plastičnega smučišča predvidenega v okviru predlagane Variante V 
v prihodnjih letih povzročila znaten porast potrebnih proračunskih sredstev za pokrivanje 
tekočih stroškov obratovanja, ki pa niso zakonsko obvezni, in torej predstavljajo 
nadstandard, ki ga v današnjih gospodarskih razmerah težko opravičujemo. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
 
 
Andreja Trojar Lapanja      Matej Arčon 
Vodja projektne pisarne          ŽUPAN 
 
 
 
mag. Anuška Radikon 
Strokovna sodelavka za 
poslovno-finančno spremljanje projektov 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev smučišča na Lokvah 


