MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

PREDLOG
HITRI POSTOPEK

Na osnovi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/2002 in
25/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _______________
sprejel

SKLEP
1.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejema dokument identifikacije
investicijskega projekta »Osnovna šola in telovadnica Prvačina«.

2.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podpira čimprejšnjo izgradnjo
telovadnice Prvačina.

3.

Sklep velja takoj.

Številka: 351-7/2003-6
Datum:
ŽUPAN
Mirko Brulc

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN
Obrazložitev:
V okviru programa Revitalizacije naselja Prvačina, ki je že bil predstavljen mestnemu
svetu, je tudi novogradnja osnovne šole in telovadnice. Celotne aktivnosti vezane na
program izvaja Odločitvena skupina za revitalizacijo centra Prvačina.
Odločitvena skupina predlaga, da se program izgradnje šole in telovadnice izvede v
3 fazah.
Prva faza je izgradnja parkirišča. V Prvačini je pereča problematika pomanjkanja
javnih parkirišč. Predvideno javno parkirišče bi služilo tako bodoči telovadnici in
osnovni šoli, kot tudi obstoječemu vrtcu in ostalim objektom v centru krajevne
skupnosti. Izvedba parkirišča v velikosti 837 m² je možna že v letošnjem letu, saj so
sredstva zagotovljena v proračunski postavki Oddelka za infrastrukturo in
gospodarske javne službe.
Druga faza je izgradnja telovadnice v velikosti košarkarskega igrišča, ki ima tudi
tribuno z 250 sedeži. Telovadnica bo služila potrebam osnovne šole, športnega
društva in ostalim krajevnim potrebam. Glede na to, da načrtovana telovadnica
presega šolske normative za telovadno površino, je to telovadnica za zagotovitev
športnega nadstandarda za lokalne potrebe in je zato prioritetno potrebno določiti
pokrivanje stroškov obratovanja dvorane. Normativ za zagotovitev izvajanja športne
vzgoje v osnovni šoli določajo da:
- na obstoječih podružničnih šolah s tremi ali manj oddelki tvori vadbeni prostor
namensko opremljena učilnica
- je v primeru novogradnje potrebno zagotoviti minimalni vadbeni prostor, ki zajema
150 m² za vadbo ter 20 m² za hrambo orodja.
Upoštevaje že izdelano dokumentacijo in glede na to, da je tik pred izdajo gradbeno
dovoljenje, je ob pogoju zagotovitve proračunskih sredstev možno investicijo v celoti
realizirati v letu 2004. Vsa potrebna sredstva bo potrebno zagotoviti v občinskem
proračunu, saj ni realno pričakovati sofinanciranje s strani države.
Tretja faza je izgradnja osnovne šole. V Prvačini so v šolskem letu 2003/2004
oblikovani 3 oddelki in sicer:
- 1 oddelek 1. razreda 9 letke z 10 učenci
- 1 oddelek kombinacije 1. razreda 8 letke in 2. razreda z 19 učenci
- 1 oddelek kombinacija 3. in 4. razreda s 14 učenci.
Upoštevaje demografske podatke za šolski okoliš podružnične šole Prvačina bodo
vsaj še nadaljnjih 6 let samo po 3 oddelki. Na objektu obstoječe podružnične šole je
bila v letu 2002 izvedena prva faza adaptacije in so tako skoraj v celoti zagotovljeni

pogoji za izvajanje pouka. V drug fazi adaptacije podružnice je bila sicer načrtovana
tudi pridobitev trim kabineta za potrebe športne vzgoje učencev, kar pa bo mogoče
zagotoviti v novi telovadnici in je tako adaptacija podružnice zaključena.
Podrobnejše obrazložitve so prikazane v dokumentu identifikacije projekta, ki ga
prilagamo. V dokumentu so v poglavju 9 PRILOGE navedene tudi grafike iz projektne
dokumentacije PGD, PZR, ki so vsem svetnikom in svetnicam na razpolago na
Oddelku za družbene dejavnosti, saj jih zardi velikosti in obsega gradiva nismo
dostavili.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da gradivo obravnava in
sprejme predložene sklepe.
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PRIPRAVIL:
Oddelek za družbene dejavnosti
- Silva Tišma, načelnica

PRILOGA:
- kot v tekstu
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