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Številka: 0110-0012/2021-5
Nova Gorica, 15. september 2021

DODATNI ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

30. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. september 2021

1.

SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo postavil naslednje vprašanje:
V imenu svetniške skupine Povezani podajam svetniško vprašanje, in sicer: Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport je dne 30. 4. 2021 objavilo Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve
ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.
Ker nam je vsem znano, da je pred nami nujna celovita obnova letnega bazena z
okolico, za katero bo potrebno zagotoviti velika proračunska sredstva, me zanima,
koliko državnih sredstev je MONG pridobila iz tega javnega razpisa. Poleg tega me
zanima natančen obseg predvidene sanacije ter rok začetka in rok končne izvedbe
rekonstrukcije letnega bazena.

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:
Kljub drugačnim obljubam s strani odgovornih za pripravo razpisov na ministrstvu, so se
pripravljalci razpisa odločili, da bo osnovni pogoj za pridobitev sofinanciranja investicij v
rekonstrukcije športnih bazenov 100 % lastništvo upravičenca na prijavo, tj. Mestne občine
Nova Gorica. Pogajanja s solastnikoma površin in objekta letnega bazena (Projekt d. d. in
Športna zveza Nova Gorica) o menjavi oz. odkupu zemljišč potekajo, saj se nakazuje, da bo
za vse razpise s strani ministerstev v naslednjih letih potreben pogoj 100 % lastništva zemljišč
(in objektov).
Sanacija letnega olimpijskega bazena, ki je bil zgrajen v letih 1994 in 1995 predvideva
obnovo glavne dovodne instalacijo za bazensko vodo (konec pomladi 2019 se je sicer
intervencijsko delno saniralo obstoječe cevi, da lahko bazen sploh obratuje) in izgradnjo
vzdrževalnih kanalov ob bazenski školjki, rekonstrukcijo bazenske školjke, obnovo bazenske
ploščadi z vso infrastrukturo in tlaki, saj je zaradi poškodb talne keramike nevarna zaradi
možnosti povzročitve poškodb, obnovo sistema priprave bazenske vode v čofotalniku in
dostopnih bazenčkov za dezinfekcijo nog, saj ne ustrezata veljavnim standardom, menjavo
dotrajanih in neuporabnih senčil ter ureditev sanitarije in tušev za obiskovalce in izgradnja
pomičnih tribun za obiskovalce. Izvedba del pa je predvidena med oktobrom 2022 in aprilom
2023, v kolikor bo to proračunsko finančno stanje dopuščalo oz. se bo za nujnost investicije
odločil mestni svet ob sprejetju proračuna za leto 2022.
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2.

SVETNIK MARKO TRIBUŠON je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo postavil naslednje vprašanje:
Postavljam svetniško vprašanje glede obnove Delpinove ulice. Veliko občanov,
predvsem pa gospodarstveniki, ki so vezani na Delpinovo ulico za dostop do objektov,
sprašujejo, zakaj se ta obnova nerazumno dolgo vleče.
Zanima me tudi, kakšna je vrednost investicije in ali so bili mogoče sklenjeni aneksi
zaradi povišanja stroškov? V kakšni višini?
Sprašujem tudi, kako je s podzemno infrastrukturo? Kakšna dela se izvajajo in katera
infrastruktura se menja oziroma vgrajuje nova?

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:
1. MONG je s podjetjem ADRIAING d.o.o. Koper podpisala gradbeno pogodbo za
»ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Delpinove ulice v Novi Gorici« št. 37188/2017-174 z dne 5. 2. 2021 v višini 844.948,55 EUR z DDV in rokom 150
koledarskih dni; zapora ceste se je izvajala po fazah (prvotno predvidene tri faze); ob
upoštevanju dejstva, da hotel Park ob začetku izvajanja del zaradi epidemije ni
obratoval, se je zapora, predvidena v prvi fazi, podaljšala in vključila še približno 50 %
druge faze del. Medtem je bil dostop do objektov z motornimi vozili omogočen z južne
strani Delpinove ulice. Peš dostop do objektov (trgovin) in hotela je omogočen ves čas
izvajanja del.
Tak način izvajanja del (zagotavljanje stalne dostopnosti) je zahteval ogromno
prilagajanj in s tem nekoliko upočasnjeno izvedbo. K podaljšanju roka pa so bistveno
prispevala dejstva, da:
- se je na terenu projekt prilagajal razmeram z namenom, da se je ohranilo vsa
zdrava drevesa;
- so se dela izvajala v času »koronavirusa« in so obstajale velike težave z dobavo
naročenih materialov (večinoma prihajajo iz tujih trgov; te težave so še vedno
prisotne);
- da se je naročnik skupaj z upravljalcem vodovoda in kanalizacije ob pregledu
obstoječe fekalne kanalizacije, po izkopih na terenu, odločil urediti tudi fekalno
kanalizacijo in to na način, ki bo kasneje omogočil gradnjo novega voda izven
območja Delpinove ulice in priključevanje objektov brez poseganja v novo
betonsko površino.
2. H gradbeni pogodbi je bil dne 11. 6. 2021 pod številko 371-68/2020-95 podpisan
aneks št. 1, ki vključuje menjavo vodje del in dne 23. 7. 2021, pod številko 37168/2020-209, aneks št. 2, ki vključuje podaljšanje roka zaradi dodatnih del. Gre za
ukinitev priključka na parkirišče z Delpinove ulice in ureditev novega priključka s
Prešernove ulice ter ureditve samega parkirišča v višini slabih 27.000 EUR, kar
predstavlja 3% pogodbenega zneska.
3. V okviru osnovne pogodbe so bile zgrajene sledeče komunalne naprave – vodovod,
javna razsvetljava, kabelska kanalizacija za elektro instalacije (investitor Elektro
Primorska), meteorna kanalizacija. Pri odprtju trase in pregledu obstoječe fekalne
kanalizacije (ob prisotnosti VIK-a) je bilo dogovorjeno, da je potrebno del fekalne
kanalizacije na novo zgraditi. Na območju, kjer bi bilo potrebno rigorozno poseči v
obstoječe drevnine (kanalizacija ob objektih na vzhodni strani ceste), se je izvedla
kanalizacija na način, ki bo omogočala navezovanje objektov na novo kanalizacijo, ki
se bo v prihodnosti zgradila za objekti (območje ob tržnici), brez poseganja v novo
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betonsko površino. Na ta način so se v maksimalni meri ohranila obstoječa, zdrava
drevesa. Dodatno se je uredil še priključek Delpinove ulice na Erjavčevo ulico,
vključno z navezavo na pločnik in kolesarsko stezo po Erjavčevi ulici (prestavitev
semaforske naprave).
3. SVETNICA ANA ZAVRTANIK UGRIN je postavila naslednje vprašanje: Julija se je
prvič zbrala tako imenovana županova delovna skupina za EPK, ki jo sestavljamo
predstavniki in predstavnice vseh svetniških skupin in kot je bilo rečeno na prvem
sestanku, naj bi bila vloga skupine pomoč županu pri realizaciji EPK-ja. Glavni
predstavnik Mestne občine Nova Gorica za EPK Simon Mokorel nam je predstavil, kaj
je bilo do sedaj narejenega, načrt upravljanja, v bistvu postopek ustanavljanja novega
zavoda, način financiranja, predvideno infrastrukturo na tako imenovanem EPK
districtu, kot ga imenujete, in financiranje. Za to predstavitev bi se zahvalila. Vendar
pa prosim, da kar zadeva infrastrukturni del, tudi mestnemu svetu predstavite načrt za
območje ob železniški postaji, kaj se bo tam uredilo, kaj prenovilo, na novo zgradilo,
koliko bo investicija težka, do kdaj bo realizirana, kaj je z idejno zasnovo
arhitekturnega natečaja, ali se jo bo upoštevalo v celoti, delno, ali se je ne bo in
kolikšen je bil celoten strošek natečaja za ureditev Trga Evrope.
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:
Pozdravljamo svetničino zanimanje in angažiranost na tematiko Evropske prestolnice kulture
in ravno zaradi velikega zanimanja s strani več deležnikov glede predvidenih infrastrukturnih
posegih na obmejnem območju bomo želeno predstavitev za mestne svetnike izvedli konec
septembra, izven seje mestnega sveta. Takrat bodo namreč znani tudi odgovori na določena
odprta vprašanja, vezana na Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalca objektov in
infrastrukture, Slovenske železnice d.o.o. Datum predstavitve bo znan v kratkem. Preostali
odgovori bodo svetnici posredovani naknadno.
EZTS GO je posredoval naslednji dodatek k odgovoru:
Zmagovalec natečaja za preureditev trga Evrope trenutno pripravlja študijo izvedljivosti skupaj
s projektnim predlogom nove umestitve čezmejnega objekta EPICentra. Celoten znesek za
izvedbo mednarodnega arhitekturnega natečaja v letih 2019 in 2020 je znašal 199.723,00
EUR (Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica sta krili vsaka po 50 % zneska), in sicer
po postavkah:
•
•
•
•
•

stroški za strokovno tehnično pomoč – 59.000,00 EUR,
stroški organizacije natečaja – 25.997,60 EUR,
stroški UIA (Evropsko združenje arhitektov) – 16.000,00 EUR,
nagradni sklad – 58.260,00 EUR,
stroški mednarodne komisije – 40.456,56 EUR.

29. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. julij 2021

1.

SVETNIK OTON MOZETIČ je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Drugo pa je bilo vprašanje sanacije plazu, še vedno na Vitovljah. Postavil sem dve
preprosti vprašanji, in sicer, ali je bilo pri gradnji upoštevano in izvajano varovanje pred
plazenjem, ki je pač normalno za gradnjo na takem občutljivem zemljišču, in na to
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nisem dobil odgovora. Drugo vprašanje pa je, s kakšno dokumentacijo je ta gradnja
tekla. Tudi na to vprašanje odgovora ni.
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor s strani izvajalca del Vodovodi in
Kanalizacija d.d.:

1.) Pri gradnji je bilo upoštevano vse potrebno varovanje.
2.) Gradnja je bila izvedena skladno s potrjeno PZI dokumentacijo.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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