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Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Katalog del
Dela, določena na podlagi internega posvetovanja občinske uprave, so bila izbrana in kategorizirana na
podlagi naslednjih meril:
-

referenčne tematske osi
vrste del
čas izvedbe
skladnost s smernicami za zelena mesta
strateškost

Dela, označena z asteriskom (*), so bila zabeležena med poslušanjem članov občinskega odbora. Dela,
označena z dvema asteriskoma (**), so bila predlagana na podlagi tematskih skupin z večinskimi občinski
svetniki.

Tematske osi
Dela so razvrščena na pet tematskih osi, opredeljenih s to študijo:
-

-

 Večja uporabnost goriških zelenih površin;
 Gorica skrbi za svojo dediščino;
 Gorica ustvarja priložnosti;
 Gorica se je spravila v pogon;
 Gorica spodbuja druženje.

Nekatera dela so predvidena na več kot eni zgoraj navedeni tematski osi.

Vrsta del
Vsak element je umeščen na osnovi petih različnih vrst del:
-

nematerialne politike
prenova obstoječih objektov
izgradnja novih objektov
preoblikovanje obstoječih mrež/infrastruktur
izgradnja novih mrež/infrastruktur

Izvedbeni roki
Preglednice prikazujejo izvedbene roke za vsa posamezna dela. Razvrščena so na tri ročnosti, štete od
januarja 2020:
-

 dela, ki se izvedejo v 1 koledarskem letu;
 dela, ki se izvedejo v 3 koledarskih letih;
 dela, ki se izvedejo v več kot 3 koledarskih letih.

Kadar je to možno, so podatki o rokih vzeti iz uradnih dokumentov, na katere se sklicujejo viri v dokumentu.

Skladnost s smernicami za zelena mesta
Analizirana je bila skladnost del s štiri splošnimi cilji, navedenimi v smernicah za zelena mesta:
-

 zagotavljanje visoke kakovosti okolja

Občina Gorica

-

 učinkovita in krožna raba virov
 sprejemanje ukrepov v boju proti podnebnim spremembam
 spodbujanje eko-inovacij, zelenega gospodarstva in izboljšano upravljanje

Strateškost
Nenazadnje je vsaka pobuda ocenjena glede na njeno stateškost. V tem dokumentu je strateškost ocenjena
s križanjem značilnosti problemov, s katerimi se želi ukrep spopasti z vrsto rešitev, določenih v okviru samega
ukrepa. Sklicevanje na koncept strateškosti služi stališču, zavzetemu s to študijo.
Skladno s tako zastavljenimi cilji je probleme, s katerimi se spoprijemajo posamezni ukrepi, mogoče razvrstiti
na naslednje:
-

dlje časa prisotne, v tistem delu, v katerem se nanašajo na vprašanja, s katerimi se običajno ukvarjajo
lokalne inštitucije, v zvezi s katerimi je na voljo veliko znanja in predhodnih izkušenj;
nastajajoče, glede na to, zaradi česa nastajajo, od spremenjenih družbenih, gospodarskih in kulturnih
sprememb do novih prostorskih ureditev (npr. novi čezmejni odnosi). Pri reševanju tovrstnih težav
lokalne inštitucije ne morejo računati na predhodno pridobljeno znanje in izkušnje, ki se jih lahko
poslužujejo pri dlje časa trajajočih problemih. Na tem področju lahko strateška perspektiva prispeva
k izoblikovanju instrumenta, ki bo odločilno vplival na kontesktualizacijo problemov in rešitev.

Rešitve lahko delimo na:
-

uveljavljene v tolikšni meri, kolikor njihovo oblikovanje/izvajanje izhaja iz izvajanja zakonov, načrtov,
prevladujočih dogovorov oziroma uveljavljenih praks območnega delovanja javne uprave;
inovativne v tolikšni meri, kolikor se ekonomska in druga sredstva, s katerimi razpolagajo lokalne
inštitucije in ostali, namenjajo za oblikovanje novih instrumentov in odnosov med javnimi in/oziroma
zasebnimi deležniki za reševanje težav.

Z združevanjem teh dveh dejavnikov dobimo naslednji prikaz:


 dlje časa trajajoč problem, uveljavljena rešitev

 nastajajoč problem, uveljavljena rešitev

 dlje časa trajajoč problem, inovativna rešitev

 nastajajoč problem, inovativna rešitev
Ukrepi, navedeni v gornjem delu okvirja, torej tisti, ki se merijo z izvajanjem inovativnih rešitev za prostorsko
upravljanje, so za namene te študije posebej pomembni.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Dolina Korna
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov
Izgradnja novih objektov
Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
6 – MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS
9 – TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Turistično ovrednotenje reke Soče, doline Korna […] z ureditvijo okrepčevalnic in spodbujanjem
rekreativnih in športnih dejavnosti
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,3 mio 1

2021 –

 Prilagoditev in prenova […] telovadnice v dolini Korna
Po uskladitvi in prenovi objektov ter selitvi rolkarskega parka s sedanje lokacije, v bližini katere se bo izvajalo
investicijsko vzdrževanje viadukta Ragazzi del ’99, bo telovadnica v dolini Korna postala osrednji športni
objekt za rolkanje/kotalkanje in sicer tako za individualne kot za skupinske športe na kolescih/kolesih (rolka,
kotalkanje, hokej, BMX)*

1

Prenova Ljudskega vrta v Gorici z izdelavo parkovne opreme

Občina Gorica

 Dela za hidravlično in sanitarno ureditev Korna in njegovega hidrografskega bazena
Predvidena finančna sredstva
2019 21,17 mio
 Načrtovanje in izvedba posegov za sanacijo struge potoka Korna in parka v dolini Korna
2019 -

2020 7,13 mio

2021 1,6 mio

Dela za higiensko in okoljsko sanacijo zadevajo severni del mesta, od državne meje vzdolž struge potoka
Korna in v sosednjih območjih, od državne meje do ulice Cristoforo Colombo. (...) predvideni posegi bodo
svoj namen dosegli le, če bodo povezani s posegi (na vodovodu in kanalizaciji), izvedenimi na slovenskem
ozemlju (...) Poseg naj bi zagotovil celovito rešitev hidroloških težav (poplavno tveganje) in higienskookoljskih težav (odprta kanalizacija), povezanih s potokom Koren, istočasno bi omogočil, da se potok vsaj
delno vključi v urbano okolje kot saniran vodotok, tudi s financiranjem projektov*

Območje Soče
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica se je spravila v pogon
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur
Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP]
 V sinergiji z EZTS GO je predvidena izvedba posegov za ovrednotenje in obnovo območja ob Soči s
sodelovanjem Občine v “4. sklopu Strateškega načrta za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka
Soča”, ki se bo začel z izgradnjo kolesarske in peš poti ob Soči (uvedba novega območja z omejitvijo
hitrosti 30 km/h v ulici Scogli v skupni dolžini 5.549 metrov ter izgradnja kolesarske in peš poti v
dolžini 901 meter)

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

 V območju Podgore/Solkana je mišljena izgradnja objektov in pomožnih prostorov za rečne športe,
(npr. kajak) tudi v čezmejni obliki*
 V območju Pesa (Podgora) je predvidena ureditev plaže “Isonzo Beach”, sistema opremljenih površin
za večjo uporabnost rečnega obrežja*

Parck Marvin
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP]
 Ureditev poti v parku Marvin v Sv. Ani
Predvidena finančna sredstva
2019 0,06 mio
S posegom bi uredili prvi »fitnes v naravi« na ozemlju Občine, oziroma posebej načrtovano in opremljeno površino, ki
se jo lahko izkorišča kot pravo telovadnico na prostem. Glavni cilj posega je ponuditi prebivalcem inovativno fitnes cono
v okviru že dobro znanega mestnega parka in s tem spodbuditi bolj zdrav in razgiban življenjski slog, saj predvidene
naprave omogočajo vsestranski trening na prostem. (...) Namen načrtovanih del je ponuditi prebivalcem opremljeno
površino za fizično aktivnost.

Občina Gorica

Parki dveh vil, Louise in Coronini, Pevmski park
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Politiche immateriali
Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP, PTOP]
 Turistično ovrednotenje […] parkov Vile Louise in Vile Coronini (v lasti Fundacije Vila Coronini),
Pevmskega parka […] z ureditvijo okrepčevalnic in spodbujanjem športnih in rekreativnih dejavnosti
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,3 mio* 2

2021 –

 V Vili Louise je predviden center za umestitev kulturnih startup pobud regijskega in čezmejnega
obsega v povezavi s kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture ECOC 2025*
 V Pevmskem parku je načrtovana izvedba sprehajalnega območja za hišne živali*

2

Prenova Ljudskega vrta v Gorici z izdelavo parkovne opreme

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Kalvarija in Sabotin
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica ustvarja priložnosti
Gorica se je spravila v pogon
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Politiche immateriali
Prenova obstoječih objektov
Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Turistično ovrednotenje […] hribov Kalvarija in Sabotin z ureditvijo okrepčevalnic in spodbujanjem
športnih in rekreativnih dejavnosti […] Turistično ovrednotenje Kalvarije z izvedbo opremljenega
parkirišča in označenih poti za pohodne izlete.
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,1 mio 3

2021 -

Kalvarija je del kulturne dediščine mesta Gorica: je prizorišče vojaških spopadov v prvi svetovni vojni, na vzpetini so
še prisotni jarki, v katerih so vojaki doživljali neusmiljena obstreljevanja. (...) Že dolgo so aktivna združenja za varstvo
in ovrednotenje te vzpetine, njihovi napori so usmerjeni v oživitev Kalvarije kot turistično zanimive točke. Te
hvalevredne pobude mora ustrezno podpreti tudi javna uprava z obnovo in promocijo, da se ustvari potrebne
pogoje za razvoj vseh naravoslovnih in zgodovinsko-turističnih potencialov lokacije. Urediti je treba, na primer, poti
za nordijsko hojo, označene poti z informativnimi tablami tako o vojaških dogodkih kot tudi o splošnih geografskih
značilnostih Kalvarije. (...) Prenova poti in lokacij, zanimivih zaradi dogodkov v prvi svetovni vojni na Kalvariji,
izvedba in izboljšanje infrastruktur za turistično ovrednotenje območja.

3

Predvideni posegi za Kalvarijo

Občina Gorica

 Vključitev znamenitosti "Prve svetovne vojne" v turistično ponudbo, predvsem v šolski turizem, z
ovrednotenjem Kostnice na Oslavju, Kalvarije in Sabotina
 Obnovitev ceste na Kalvarijo ter ureditev plazišč, vpisanih v Hidrogeološki ureditveni načrt (PAI) za
Sočo
Predvidena finančna sredstva
2019 0,21 mio
 Ovrednotenje Oslavja kot vrat v Brda/Collio, ki kandidira za vpis na Unescov seznam svetovne
dediščine*

Grad
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
14 – GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST
7 – TURIZEM
5 – VARSTVO IN OVREDNOTENJE KULTURNIH DOBRIN IN DEJAVNOSTI
8 – PROSTORSKO UREJANJE, STANOVANJSKA GRADNJA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Večja prisotnost prebivalcev in/ali javnosti v mestu […] s podpiranjem privlačnih dogodkov na
Goriškem gradu in v peš conah mestnega središča […]
 Oblikovanje muzejskega središča (bivši Pokrajinski muzeji, Muzej Sv. Klare, grad, sinagoga)

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

 Ovrednotenje srednjeveške zgodovine na gradu in organizacije dogodkov, povezanih s Srednjim
vekom
 Obogatitev gradu kot muzeja srednjeveške zgodovine z multimedijskimi orodji in oživitvijo lokala
Bastione fiorito in prireditvenega prostora pod šotorom
Predvidena finančna sredstva
2019 0,15 mio

2020 0,25 mio

2021 -

Obzidje Goriškega gradu je zaradi zoba časa zelo načeto, zato je bilo treba izvesti različna dela za obnovitev obzidja
glede na različne stopnje degradacije. V bližini branika “56” je predvidena izvedba gostinskega lokala (nova
umestitev pomožnih prostorov), ki bi dopuščala ohranitev že obstoječe konstrukcije na grajskem dvorišču Piazzale
delle Milizie, še bolj primerna pa bi bila takšna konstrukcija, da bi bi bil prostor zaščiten in uporaben tekom celega
leta in v različnih vremenskih pogojih. “Novi prostor” in preoblikovanje obstoječega sodijo med strateške ukrepe za
ovrednotenje in boljšo izkoriščenost muzejskega kompleksa celotnega gradu. (…) Navsezadnje naj opomnimo, da
gre za posege v okviru javnih gradbenih del, s katerimi se obnovi in vrne v uporabo kulturno zgodovinsko in
arhitekturno dediščino Občine Gorica.
Oživitev gostinskega lokala Bastione Fiorito se lahko smatra tudi kot priložnost za povečanje razvedrilne ponudbe v
korist mlajših generacij*.

 […] izgradnja žičnice na Goriški grad […]
Predvidena finančna sredstva
2018 2,25 mio
 Projekt PISUS: vzdrževanje grajskega parka
Predvidena finančna sredstva
2017 0,25 mio
Zaradi svoje oblike je grajski park že v osnovi primeren za postavitev opreme za izvajanje telovadbe na
prostem*
 Urbana prenova grajskega naselja - trga Seghizzi
Predvidena finančna sredstva
pregresso 1,3 mio
 Goriški grad - Začetek posodobitve sistema varovanja pred vlomi in pred požari
Predvidena finančna sredstva
2019 0,03 mio
Protivlomni sistem na Goriškem gradu je že precej star, na njem so bila tekom let opravljena številna vzdrževalna
dela, ki so se nanašala na celoten sistem. Dejansko protivlomni sistem ni več primeren glede na veljavne predpise,
vedno bolj pogosto je na njem treba izvajati izredna vzdrževanja. Ob upoštevanju nedavnih investicij iz regionalnega
operativnega programa ESRR 2014/2020 za obnovo in ovrednotenje grajskega naselja, s katerimi želi Občina Gorica
prenoviti območje gradu in ga povezati z inovativnimi turistično-kulturnimi ponudbami, je nujno treba prilagoditi
tudi protivlomni sistem in preveriti izpolnjevanje predpisov s področja protipožarne varnosti.

Občina Gorica

Pokrita tržnica
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica ustvarja priložnosti

Vrsta posega

Politiche immateriali
Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
14 – GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Prenova pokrite tržnice
Predvidena finančna sredstva
2019 0,04 mio 4

2020 1,2 mio 5

2021 –

Tržnica je trenutno v precej slabem stanju, tako z vidika napeljav kot tudi s funkcijskega vidika. V 80. letih prejšnjega
stoletja so bila izvedena obsežna preureditvena dela, vendar je tržnica kljub manjšim spremembam ohranila originalno
organizacijsko zasnovo. Namen posega je objektu povrniti funkcionalnost, saj sedaj ne ustreza več trenutnim zahtevam.
Upoštevati je treba različne potrebe uporabnikov v povezavi z razširjanjem nudenih storitev. Poseg bo lahko razdeljen
na funkcijske sklope, moral pa bo zajeti tudi organizacijski nivo ponudbe proizvodov. (...) Projekt prenove izhaja iz
splošnega projekta prenove tržnice, ki glede na finančne zmožnosti in glede na neuspešen javni razpis za celovito
ureditev, določa, da se prednostno uredi električne in ogrevalne napeljave, kakor tudi vodovodne napeljave in sanitarije.
V okviru prvega sklopa del za prilagoditev vseh napeljav je najbolj nujna ureditev sedanjih sanitarnih prostorov, ki bo
predvidoma stekla v letu 2019 in se zaključila v letu 2020.

4
5

Projektiranje
I Funkcionalni sklop za ureditev napeljav in sanitarij

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Športno središče
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
6 – MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Spodbujanje projekta za uresničitev športnega središča na Rojcah (tudi z uporabo prostorov
nekdanjega internata Filzi) (...) Zahvaljujoč državnim finančnim sredstvom za regeneracijo in varnost
urbanih periferij bo v prenovo vključen tudi nekdanji internat “Filzi”, ki se nahaja v mestni četrti Rojce.
 Obnova proge in tribune na atletskem stadionu “Fabretto”
Predvidena finančna sredstva
2019 0,3 mio

2020 -

2021 –

Stadion za lahko atletiko spada med tiste potrebne investicije, ki jih prebivalci najpogosteje omenijo: dokaz
je visoka stopnja zasedenosti objekta skozi celotno leto. (...) po temeljitem posegu, izvedenem leta 2009, ko
je bila obnovljena bitumenska podlaga in tudi talna obloga iz gumijastih zrn in poliuretanskih smol, na katero
so bile naknadno brizgane dvokomponentne poliuretanske smole in barvana gumijasta zrna EPDM, je prišlo
do težav s hitrim propadanjem, zato je podjetje Mondo, ki je izvedlo pokrivni sloj, izrazilo pripravljenost, da
opravi poseg iz naslova garancije, v višini do polovice predračunskega zneska za ponovno obnovo atletske
steze
V okvir izgradnje športnega središča spada tudi obnova Plavalnega centra z ustreznim povečanjem kapacitet,
da se olajša izvajanje že uveljavljenih disciplin in se določi prostor za nove športne discipline*

Občina Gorica

Športna dvorana PalaBigot
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
6 – MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Prilagoditev in prekvalifikacija (…) dvorane Palabigot (…)
Predvidena finančna sredstva
2019 –

2020 –

2021 –

Športna dvorana PalaBigot bo prenovljena s financiranjem projekta. Zmogljivost objekta bo povečana
polifunkcionalno za ukvarjanje s športom, pa tudi za predstave in koncerte v živo. Objekt se bo s 5.000 mesti
umeščal med pomembnejše tovrstne objekte na italijanskem severozvzhodu, pa tudi na državni ravni. Za
športne dejavnosti bo dvorana opremljena za organizacijo košarkarskih in odbojkarskih turnirjev na državni
in mednarodni ravni. Objekt bo vklopljen v okolico in povezan s preostalim delom mesta*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Nekdanja šola “De Amicis” v Ločniku
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PEG]
 Obnova občinskega nepremičninskega premoženja (Lipizer, hiša društev v Ločniku, hiša Lenassi,
občinska palača, dom upokojencev A.Culot)
 V okviru programa za potresno prilagoditev raznih šolskih poslopij bo občinska uprava v stavbi
nekdanje šole "De Amicis" v Ločniku uredila začasno šolo, kamor se bo v prehodnem obdobju
preselila šolska dejavnost vseh zavodov, ki bodo vključeni v izredna vzdrževalna dela. Namen tega
ukrepa je optimizirati rok za izvedbo samih del brez dodatnega oteževanja učnih dejavnosti.
Predvidena finančna sredstva
2019 0,8 mio

2020 -

2021 –

Stavba v ulici Udine v Ločniku je bila nekdaj že namenjena šolskim dejavnostim in je bila v bližnji preteklosti delno
obnovljena s prispevkom iz Fundacije goriške hranilnice Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. [...]

Dela bodo zajemala dokončno obnovo, izvedbo jaška z dvigalom ter prilagoditev veljavnim protipožarnim predpisom za
šolske stavbe, medtem ko je predhodno izvedena obnova že izboljšala potresno varnost celotne stavbe. Poleg tega je
predvidena zamenjava stavbnega pohištva ter vsa ostala nujna dela, da stavba lahko postane “začasna šola”. Posegi
morajo biti zaključeni v letih 2019 in 2020, da se čim prej omogoči uporabo stavbe, ob upoštevanju časovnih rokov za
izvedbo izrednih vzdrževalnih del v ostalih šolskih poslopjih mesta.

Občina Gorica

Šola v ulici Garzarolli
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev stavbe, v kateri deluje otroški vrtec, v ulici Garzarolli 175 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 0,15 mio

2020 -

2021 –

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. Ob priliki obnove bo prav tako zamenjano dotrajano stavbno pohištvo z novim, energetsko učinkovitejšim.
(…)
Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela. Glavnina del bo
predvidoma izvedena v času poletne prekinitve pouka. Glede na naravo predvidenih del bo verjetno potrebna
kratkotrajna preselitev otrok na drugo šolsko lokacijo. (…) Namen posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene,
prijetne in učinkovite šole.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Šola ul. San Michele 147
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev stavbe, v kateri deluje otroški vrtec, v ulici S.Michele 147 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 0,05 mio

2020 -

2021 –

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Ob priliki obnove bodo prav tako izvedena dela, ki so bila izvorno predvidena v
obrazcu št. 56 Triletnega programa investicij, t.j. vzdrževanje strehe in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z
novim, energetsko učinkovitejšim. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim
motenjem šolskega dela. Dela bodo predvidoma izvedena v času poletne prekinitve pouka. Namen posegov je
uporabnikom zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Občina Gorica

Šola v ulici Brolo
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev stavbe, v kateri deluje otroški vrtec, v ulici Brolo 37 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 0,1 mio

2020 -

2021 –

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. Ob priliki obnove bo prav tako zamenjano dotrajano stavbno pohištvo z novim, energetsko učinkovitejšim.
(...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela. Glavnina del
bo predvidoma izvedena v času poletne prekinitve pouka. Glede na naravo predvidenih del bo verjetno potrebna
kratkotrajna preselitev otrok na drugo šolsko lokacijo. Namen posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene,
prijetne in učinkovite šole.

 Izboljšanje energetske učinkovitosti osnovne šole Oton Zupančič v ulici Brolo
Predvidena finančna sredstva
2019 0,63 mio

2020 -

2021 –

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora
V letu 2012 sta bila izvedena potresna prilagoditev objekta in dokončanje krila stavbe, šola je pridobila finančna sredstva
iz evropskega sklada ROP ESSR za izvedbo del za izboljšanje energetske učinkovitosti. Študija izvedljivosti predvideva
toplotno izolacijo objekta, inštalacijo mešanih fotovoltaičnih /sončnih panelov, ki omogočajo sistem soproizvodnje,
zamenjavo zasteklitvenih elementov z mehanskim zastiranjem. (...) Izvedba energetske sanacije z zmanjšanjem porabe
temelji na uporabi obnovljivih energetskih virov.

Šola v ul. Romana
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe v ulici Romana št. 32 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 2,4 mio

2021 –

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami, prenovitev sanitarnih prostorov ter dela za izboljšanje energetske učinkovitosti. (...) Največjo težavo
predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela. Namen posegov je uporabnikom
zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Občina Gorica

 Šola "Perco" iz Ločnika - obnova učiteljske zbornice in šolske dvorane ter pomožna dela v hodnikih in
učilnicah za funkcijsko obnovo
Predvidena finančna sredstva
2018 0,17 mio

Šola v ul. Cipriani
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe v ulici Cipriani št. 67 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 -

2021 1,2 mio

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami ter dela za energetsko sanacijo objekta. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z
najmanjšim možnim motenjem šolskega dela. Zaradi varnega izvajanja del je predvidena začasna preselitev učencev na
drugo lokacijo za celo šolsko leto. Namen posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

 Potresna obnova osnovne šole: prenovitev nadstreška osnovne šole v ulici Cipriani in notranja
ureditev nekdanjega sedeža KD
Predvidena finančna sredstva
2019 0,06 mio

2020 -

2021

Z namenom izvajanja programa izrednega vzdrževanja in prilagoditve šolskih ustanov veljavnim normativom namerava
občinska uprava nadaljevati vse potrebne aktivnosti za splošno ureditev nepremičnine po šolskih varnostnih standardih,
za premagovanje arhitekturnih ovir in preprečevanje požarov, ob sočasnem upoštevanju potresne prilagoditve
(pripravljajo se preverjanja, ki so predvidena za leto 2021), poleg tega je treba rešiti potrebe v zvezi z organizacijo in
upravljanjem šolskih dejavnosti v osnovni šoli v ul. Cipriani v Gorici, na sedežu osnovne šole G.Ungaretti in v celodnevni
osnovni šoli A. Pecorini, ki so del večstopenjske šole št. 2 v Gorici.
Cilj posegov je obnoviti vhodni nadstrešek, potem ko se izvede preverjanje konstrukcije; če konstrukcija ne izpolnjuje
potresnih standardov, se izvede prilagoditev in se opravi gradbena dela za zagotovitev novih učnih prostorov. Izvedba
gradbenih del je odvisna od preselitve KD na drugo lokacijo. (…) Niso zabeležene posebne težave, razen potrebe, da se
dela izvede v poletnem času, ko je šolska dejavnost prekinjena in zato ne bo motena zaradi hrupa ali drugih vplivov, še
posebej kar zadeva izvedbo novega nadstreška. (...) Namen posega je, da se uporabnikom zagotovi objekte, ki ustrezajo
veljavnim standardom in se jim omogoči več prostora za didaktične dejavnosti, če upoštevamo zahteve celodnevne
osnovne šole.

Šoli v ul. Romagna in ul. Lasciac
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]

Občina Gorica

 Izredna vzdrževalna dela v vrtcih v ul. Romagna in ul. Lasciac
Predvidena finančna sredstva
2019 0,19 mio

2020 -

2021 –

Dela so nujno potrebna, da se opravi vzdrževanje, ki ga ni več možno odlagati in zadeva obnovo strehe na šoli v ul.
Romagna, delno poškodovane zaradi dotrajanosti, delno zaradi nedavnih vremenskih ujm, prav tako bo obnovljeno
stavbno pohištvo na šoli v ulici Romagna in ulici Lasciac, ki je dotrajano, nevarno in energetsko neučinkovito. (...) Dela
bodo zagotovila varnost stavb in energetsko učinkovito in ekonomično uporabo.

Nekdanja tramvajska remiza v ulici Manzano
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
8 – ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 […] opominja se, da je občinska uprava nagovorila prevozno podjetje APT, naj območje nekdanje
tramvajske remize na trgu Saba (nasproti železniške postaje) nameni za izgradnjo parkirišča po
sistemu parkiraj in pelji
Poseg na nekdanji tramvajski remizi je strateškega pomena, saj spada v širši okvir uveljavljanja železniške postaje
kot intermodalnega vozlišča, skupaj s krožnim prometom avtobusov v nekdanjem carinskem območju. V območje
bodo umeščene poslovne storitve, povezane s tranzitom oseb, ki ga s seboj prinese parkirišče, poleg tega tudi
muzejski/razstavni prostori, posvečeni zgodovini mobilnosti v Gorici*

 Nujni tehnični ukrep zavarovanja strehe na nepremičnini “nekdanje tramvajske remize” v Gorici

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Predvidena finančna sredstva
2019 0,05 mio

2020 -

2021 –

Nepremičnina, imenovana "tramvajska remiza", ki je v lasti občinskega podjetja in zajema stavbo nekdanje remize,
poslopje s pisarnami, delavnice in pomožne nadstreške, je bila skladno s 1. odstavkom 10.člena zakonske uredbe
42/2004 s strani Nadzorno-upravnega organa za arhitekturne in krajinske spomenike FJK dne 13.12.2012 določena kot
objekt kulturnega pomena; dne 8. 1. 2014 je Zdravstveno podjetje Posočje št. 2 opozorilo na okoljsko nevarnost zaradi
prisotnosti azbestnih vlaken, zato je občinska uprava odredila nujen postopek za oddajo naročila specializiranemu
podjetju za odstranitev azbesta, ki je bil zaključen dne 27. januarja 2015.
S strokovnjaki Nadzorno-upravnega organa je bil dne 15. 6. 2016 opravljen pregled stavbe; skladno z omejitvami v smislu
10. člena zakonske uredbe 42/2004 je bilo predvideno, da se opravi nujen tehnični poseg za zavarovanje nepremičnine
sočasno s prekvalificiranjem območja. Ob zaključku zavarovalnih del, ki so zajemala odstranitev delno porušene strehe
ter podprtje obodnega zidu na ulici Manzano, je bilo ugotovljeno, da je poškodovana tudi streha sosednje pisarniške
stavbe; zato je zdaj nujno treba dokončati posege za zavarovanje in zaščito obstoječe strehe, saj so lesene konstrukcije
že prizadete zaradi propadanja in so izpostavljene vremenskim vplivom.

Letališče Duca d’Aosta
Tema



Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Politiche immateriali
Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
14 – GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST
Program [DUP]
 Oživitev letališča Duca d’Aosta: umestitev letalskega središča, letalske šole in letalskega muzeja,
obnova in posodobitev prostorov za didaktično dejavnost, preživljanje prostega časa, fitnes in nočno
zabavišče.

Občina Gorica

Muzejsko središče (bivši Pokrajinski muzeji, Muzej Sv. Klare,
grad, sinagoga)
Tema



Gorica ustvarja priložnosti

Vrsta posega

Politiche immateriali

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP]
 Oblikovanje muzejskega središča (bivši Pokrajinski muzeji, Muzej Sv. Klare, grad, sinagoga)
Sočasno z uvedbo enotne vstopnice za ogled vseh muzejskih zbirk se izvede koordinirano promocijo dediščine, ki bo v
prihodnosti lahko dopolnjena s sistemom vseh nastanitvenih in gostinskih možnosti ter ponujanjem specifičnih paketov
za obmorski turizem (Lignano/Gradež)*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Trg Evrope
Tema



Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Politiche immateriali
Izgradnja novih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP]
 Ovrednotenje Trga Evropa v dogovoru z obmejnimi slovenskimi občinami
S tem Sporazumom Občina Gorica pooblašča EZTS GO, da v njenem imenu in za njen račun izvede naslednje aktivnosti:
(...) organizacija mednarodnega idejnega natečaja za arhitekturno in urbanistično ureditev Trga Evrope, z namenom da
se ustvari tretje, skupno mestno središče na točki, kjer se obe mesti stikata. Omenjeni trg bo dopolnjen in ovrednoten
na takšen način, da bo postal osrednja točka dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture6
V primeru uspešne kandidature Nove Gorice in Gorice bo Trg Evrope ena glavnih zapuščin EPK, tudi z vidika inovativnih
procesov čezmejnega upravljanja*

6

povzeto iz Sklepa občinskega odbora 175/2019

Občina Gorica

Kostnica na Oslavju in Park Viatori
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica ustvarja priložnosti

Vrsta posega

Politiche immateriali

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP]
 Vključitev lokacij kulturnega in turističnega pomena: Park Viatori, kostnica na Oslavju, Vila Coronini,
itd.
 Vključitev znamenitosti "Prve svetovne vojne" v turistično ponudbo, predvsem v šolski turizem, z
ovrednotenjem Kostnice na Oslavju, Kalvarije in Sabotina
Lunetta Gorizia-Nova Gorica Polkrožna tirna povezava Gorica-Nova Gorica

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Polkrožna tirna povezava Gorica-Nova Gorica
Tema



Gorica ustvarja priložnosti
Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
10 – TRANSPORT IN PRAVICA DO MOBILNOSTI
Program [DUP]
 Podpora izgradnji polkrožne tirne povezave Gorica-Nova Gorica

Občina Gorica

Trg Bernardelli in ulica del Carso
Tema



Gorica se je spravila v pogon
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [DUP, PTOP]
 Obnova trga G. Bernardelli in izgradnja povezovalne kolesarske in peš poti od ulice del Carso do Korza
Italija
Predvidena finančna sredstva
2019 1,16 mio 7

2020 –

2012 –

Z 974. odst. 1. člena zakona št. 208 z dne 28.12.2015 je bil za leto 2016 uveden izredni program ukrepov za urbano
obnovo in varnost periferij (...) s sklepom Občinskega odbora št. 174/2016 je bil z namenom sodelovanja na razpisu
odobren projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti za mestno četrt Rojce, ki predvideva prekvalifikacijo in obnovo
nekaterih stavb (skupno bi posegi izboljšali kakovost življenja mestne četrti, saj bi ponudili pomembne urbane storitve)
in tudi infrastrukture v tem predelu (prekvalifikacija trga G.Bernardelli in izvedba kolesarske in peš poti od ulice del Carso
do Korza Italija).
Vrednost celotnega posega je 18.000.000,00 EUR, razdeljena na naslednje sklope:
1) Hiše v ulici Campagnuzza: 4.000.000,00 EUR
2) Nekdanji internat Filzi: 10.400.000,00 EUR
3) Stavba v ulici Pola 1: 2.400.000,00 EUR
4) Prekvalifikacija trga G. Bernardelli in izgradnja povezovalne kolesarske in peš poti od ulice del Carso do Korza Italija:

7

preloženi iz 2020 s spremembo proračuna

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora
1.200.000,00 EUR
Posegi od številke 1) do številke 3) so v pristojnosti podjetja Ater iz Gorice, medtem ko je Občina Gorica pristojna za
izvedbo del iz točke 4).
Cilji projekta:
- razširiti ponudbo stanovanj z gradnjo stanovanj na podlagi sporazuma in s subvencionirano gradnjo, namenjeno
različnim vrstam uporabnikov.
- ponuditi primerne prostore za razne zdravstvene ambulante, ki jih želi Podjetje za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje
preseliti na eno lokacijo, tako v korist mestne četrti kot celega mesta;
- pridobiti prostor za športne dejavnosti osnovne šole v ulici Zara, ki bi bil odprt tudi za dodatne popoldanske dejavnosti;
- ponuditi prostor za izvajanje raznih dejavnosti, namenjen društvom, še posebej pa mladim in starostnikom;
- vzpostaviti ponudbo stanovanj za ranljive skupine uporabnikov, pri čemer so stanovanja primerno opremljena in
deloma ter poskusno tudi opremljena s pametnimi inštalacijami;
- nadaljevati z urejanjem infrastrukture v predelu, tako s prekvalifikacijo trga G. Bernardelli kot tudi z izgradnjo
povezovalne kolesarske in peš poti od ulice del Carso do Korza Italija:
Kar zadeva poseg št. 4 za prekvalifikacijo trga G. Bernardelli ter izgradnjo povezovalne kolesarske in peš poti od ulice del
Carso do Korza Italija, so za leto 2019 predvidena finančna sredstva v višini 1.159.272,95 EUR (sredstva, preložena iz
leta 2020 v leto 2019, s spremembo proračuna 1/C/2019).

Trg pred železniško postajo
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Občina Gorica

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Posegi v bližini trga pred železniško postajo in v bližini prehodov za pešce
Predvidena finančna sredstva
2019 0,11 mio

2020 -

2021 –

V bližini trga pred železniško postajo želimo izvesti poseg za zavarovanje koreninskega sistema zgodovinskih borovcev,
ki krasijo trg, posledično je treba prilagoditi cestno tlakovanje v bližini avtobusnega postajališča, kolesarskih parkirišč in
bike-sharinga ter racionalizirati uporabo območja in jo prilagoditi trenutnim potrebam. V bližini prehodov za pešce naj
bi se poslužili različnih strategij za zavarovanje in bolj varno prečkanje kritičnih točk, ki jih je določil urad za promet (...)
Posegi bodo zagotovili uporabnost za invalidne osebe in osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja, za kolesarski promet,
javni prevoz in v splošnem za uporabnike prevoznih storitev.

 Prekvalifikacija dostopnega območja do železniške postaje
Predvidena finančna sredstva
2019 0,13 mio
Delo spada v širši okvir preureditve trga pred železniško postajo, z namenom izboljšanja uporabnosti za uporabnike, z
ločitvijo prometnih tokov pešcev, kolesarjev in motornih vozil, bodisi zasebnih kot tudi vozil javnega prometa, s končnim
namenom ureditve učinkovitega intermodalnega vozlišča. Omenjeni poseg bo pretežno zajel vzhodno območje postaje
in predvideva širitev sedanjih postajališč javnega prometa ter preoblikovanje voznih pasov za dostop in izhod s trga. Cilj
načrtovanih del je prilagoditi prostor za vse vrste mobilnosti, s posebno pozornostjo do bolj ranljivih uporabnikov,
kolesarskega prometa in javnega prevoza, s čimer želimo ustvariti pravo vozlišče prometnih izmenjav.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Prehod v Solkanu in stare vojašnice (Kazermete)
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Politiche immateriali

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
10 – TRANSPORT IN PRAVICA DO MOBILNOSTI
Program [DUP]
 Zmanjšanje težkega tovornega prometa iz smeri nekdanjega mejnega prehoda v Solkanu ter uvedba
prepovedi divjega parkiranja v predelu Kazermet
Poseg omejitve težkega tovornega prometa na severnih vratih v mesto (Solkanska pot) je strateškega pomena, saj je
dogovorjen tudi s slovensko stranjo in želi preusmeriti promet na južna vrata v mesto (tovorni terminal SDAG). Izjema
so stanovalci ob meji (na primer vozila, namenjena do Kazermet)*

Občina Gorica

Novo poslovno območje Ul. III Armata, Ul. F.lli Rusjan
Tema



Gorica se je spravila v pogon
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP]
 Izgradnja dostopne ceste do novega poslovnega območja v ul. III Armata
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 2,17 mio

2021 –

Ker ni nobene (...) možnosti neposredne finančne pomoči s strani občinske uprave, morajo za izvedbo posega poskrbeti
zasebniki.
Dela bodo omogočila dostop vozil do Strateškega območja št. 6 in zagotovila komunalno opremljenost, ki je nujna za
delovanje subjektov, ki bodo tu imeli sedež (...) Po zagotovitvi finančnih sredstev bo skupaj s Società Commerciale
Goriziana določen časovni okvir za zaključek projektiranja in izvedbo del.
Ob upoštevanju nezadostne varnosti območja in visokega števila zabeleženih nesreč se predlaga izvedbo sistema treh
krožišč (križišče ul. Trieste-ul. F.lli Stuparich, križišče ul. Trieste-ul. Morassi, križišče ul. III Armata-ul. dei Faiti), primernih
prehodov za pešce in preoblikovanje avtobusnih postajališč v tem območju, v prid obstoječih poslovnih dejavnosti ter z
namenom omejitve poseganja v promet osebnih vozil**.

 Ocenjena bo možnost, da se funkcije, povezane z nočno in predvsem mladim namenjeno zabavo,
umesti v poslovno območje v ul. III Armata in v območja v bližini letališča Duca d’Aosta*.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Sejmišče*
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica ustvarja priložnosti
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Izvedba prostorov za razstavne prireditve in druženje v dvoranah sejmišča*
 Prekvalifikacija parkirnega območja in sosednjih stavb v funkcionalni sklop novih poslovnih
dejavnosti*

Občina Gorica

CISI Ulica Forte del Bosco*
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Izvedba rotacijskega vrtca, da se olajša prenovitvena dela, predvidena v raznih objektih*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Evropski Zapor*
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica ustvarja priložnosti

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
Nekdanja javna bolnišnica v ulici Vittorio Veneto, ki je zdaj v lasti Dežele, bi lahko bila idealno mesto za
Evropski zapor, eksperimentalno ustanovo na ravni Evrope, v kateri bi uvedli napredne modele in standarde,
ki bi jih prevzele tudi druge države članice*

Občina Gorica

Dostopi v mesto (ulice San Gabriele, Trieste in III Armata)*
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti

Časovni okvir



Smernice za zeleno mesto



Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
Z vidika ovrednotenja dostopov do mesta Gorica je občinska uprava ocenila ta območja kot prednostna*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Korzo Italija
Tema



Gorica ustvarja priložnosti
Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Prekvalifikacija Korza Italija – 1. etapa
Predvidena finančna sredstva
pregressi 3,5 mio
 Prekvalifikacija Korza Italija – 2. etapa
Predvidena finančna sredstva
2019 4,3 mio

2020 -

2021 –

Korzo Italija je za Gorico osrednji del mesta (...) prekvalifikacija bo omogočila razširitev peš cone, ki je med prebivalci
zelo priljubljena in pomembna tako z vidika funkcije, kot z vidika zgodovinsko-arhitekturnega in umetniškega
pomena (...) Nedavni posegi so prebivalcem ponudili odsek kolesarske poti, ki poteka po pločnikih (...) Namen
posega je urediti Korzo Italija ter razširiti in zaključiti splošni program za prekvalifikacijo ulic in trgov v starem
mestnem jedru, ki je v veliki meri že izveden (...) Prekvalifikacija osrednjega območja tako velikega pomena bi lahko
pozitivno vplivala tudi na poslovne in turistično-nastanitvene dejavnosti v centru.

 Enosmerni režim na Korzu Italija*
Za prometno os Korzo Italija se predvideva uvedba enosmernega prometnega režima v severno smer z ureditvijo
kolesarske poti na sedanjem cestišču, brez spreminjanja števila parkirnih mest ter omejitvijo pločnikov izključno za
pretok pešcev. Prav tako bo javni prostor namenjen raznim iniciativam za socialne dejavnosti, kar bi imelo pozitiven
učinek tudi na komercialno revitalizacijo*

Občina Gorica

Trg Casa Rossa**
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, inovativen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Izvedba opremljenega parka za rekreativne in športne dejavnosti, ki dopolnjuje s preostalim delom
trga, namenjenim parkiranju in tržnici**.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Ljudski vrt na Korzu Verdi
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
7 – TURIZEM
Program [DUP, PTOP]
 Zahvaljujoč dodatnim sredstvom s strani Medobčinske teritorialne unije se bo poleg tega nadaljevala
prekvalifikacija in ovrednotenje Ljudskega vrta na Korzu Verdi, dodana bo nova urbana oprema za
izboljšano izkušnjo prebivalcev-uporabnikov, dodane bodo igralne naprave, izboljšan sistem
razsvetljave, javne zelene površine bodo redno vzdrževane
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,3 mio

2021 –

Predvideni posegi zajemajo izvedbo polkrožnega sedišča za druženje in socializacijo, tlakovanje zunanjih pločnikov ob
parku in manjših poti v bližini vodometa Gyulai z enakimi tlakovci kot so bili uporabljeni za pločnike ob korzu, da se
doseže oblikovno povezanost območja; obnovljeni bodo robniki gredic; poti bodo na novo posute s peskom; bazen
vodometa in vremenska postaja bosta restavrirana; izdelan bo nov in bolj učinkovit sistem razsvetljave s točkovno
osvetlitvijo najbolj dragocenih rastlin; vgrajen bo sistem video nadzora; igralni del bo urejen in zavarovan; postavljeni
bodo novi elementi urbane opreme, opravljeno bo vzdrževanje dreves in travnatih površin.

Občina Gorica

Potok Potok
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Zaključek ureditvenih del na potoku Potok (Ločnik)
Predvidena finančna sredstva
2016 0,16 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Igrišča Baiamonti, Štandrež, Podgora, Rojce, Bonansea,
Palabigot, Športna dvorana v Dolini Korna
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
6 – MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Gradbeno-inštalacijska dela za pridobitev Požarno-varnostnega potrdila CPI za telovadnico v
Štandrežu
Predvidena finančna sredstva
2019 0,01 mio
 Izredno vzdrževanje toplotnih in protipožarnih napeljav ter zamenjava svetilnih teles na nekaterih
športnih objektih
Predvidena finančna sredstva
2019 0,06 mio
 Prilagoditev in prekvalifikacija športnih igrišč Baiamonti v Štandrežu (vključno s telovadnico), na
Rojcah in v Podgori, dvorane Palabigot ter dvorane v Dolini Korna
Predvidena finančna sredstva

Občina Gorica

2019 0,62 mio 8

2020 -

2021 –

Nogometno igrišče v Štandrežu je bilo realizirano v 90-ih letih prejšnjega stoletja in je najbolje vzdrževano
nogometno igrišče v mestu, zahvaljujoč predvsem zavzetosti Športnega združenja Juventina. Nedavno je bil
zgrajen nadstrešek, ki pokriva osrednji del gledališke tribune ter fotovolatični sistem ustrezne moči glede na
površino, dela so bila zaključena in prevzeta leta 2017. Sprejeta je bila odločitev, da se nadstrešno
konstrukcijo zapre v zadnjem delu s primernimi ploščami zaradi večjega udobja gledalcev in lažjega
vzdrževanja konstrukcije. Povečanje razpoložljivih sredstev omogoča izvedbo popolnega prekrivanja
zadnjega dela s ploščami.
Nogometno igrišče Baiamonti je med glavnimi športnimi objekti v Gorici in med najbolj izkoriščenimi. Športni
kompleks je bil zgrajen v začetku 30-tih let prejšnjega stoletja in zahteva vedno nova izredna vzdrževanja ter
dela za prilagoditev protipožarnim predpisom. Glede na kompleksnost posegov, ki jih je treba opraviti na
celotnem objektu in glede na dodeljena finančna sredstva, je bila sprejeta odločitev, da se najprej opravi
poseg za izboljšanje pogojev, tako da se rekonstruira tribuno in spodaj nameščene sanitarne prostore, v
naslednjem sklopu se opravi prilagoditev konstrukcije skladno z novo potresno klasifikacijo tega območja.
Za igrišči v Štandrežu (Juventina) in Bearzot (Pro Gorizia) je predvidena izvedba del na zalivalnih napravah in
razsvetljavi, da bi znižali stroške vzdrževanja travne ruše in drugih površin, ki bremenijo društvi*
 Dela na igrišču Bonansea v Stražcah*
Za igrišče Bonansea na Stražcah je v obravnavi možnost zamenjave sedanjih slačilnic in sanitarij z montažnimi
objekti*
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Od tega 0,6 mio za športno igrišče Baiamonti in 0,02 mio za športno igrišče v Štandrežu

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Trg Sv.Roka, Corte Sant’Ilario
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
8 – PROSTORSKO UREJANJE, STANOVANJSKA GRADNJA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 […] zagon projektov PISUS na Trgu sv. Roka in na dvorišču Corte Sant’Ilario […]
Predvidena finančna sredstva
2017 2,6 mio
 Izredno vzdrževanje nepremičnin - Palača lokalne policije
Predvidena finančna sredstva
2019 0,06 mio
S tem posegom bodo popravljeni sanitarni prostori in garderobe za osebje Lokalne policije, ki se nahajajo v drugem
nadstropju palače na naslovu Corte S. Ilario v lasti Občine. Razporeditev bo preurejena tako, da bodo pomožni prostori
v najbolj odročnem delu stavbe in bodo zagotavljali ustrezno zasebnost zaposlenim. Sanitarni prostori so dotrajani in je
nujno treba opraviti vzdrževanje. (...) Namen načrtovanih del je prilagoditi napeljave in izboljšati uporabo stavbe.

Občina Gorica

Občinska palača
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova občinskega nepremičninskega premoženja (Lipizer, hiša društev v Ločniku, hiša Lenassi,
občinska palača, dom upokojencev A.Culot)
 Dela za hidroizolacijsko zaščito in obnova kritine na občinski palači (priprava za posege za potresno
prilagoditev)
Predvidena finančna sredstva
2019 0,21 mio
[...] V pripravah na posege za potresno prilagoditev bo občinska uprava najprej sprožila obnovo kritin na palači Attems;
v t.i. "uglednem delu" (osrednjem delu) občinskega kompleksa, ki je še posebej poškodovan, bo izveden ukrep za
hidroizolacijsko zaščito z oblogami in polaganjem strešnikov ter kleparskimi deli.

 Za prekvalifikacijo in zaščito so predvidena številna dela, vendar morajo s širšega zornega kota
zadostiti tudi zahtevam po potresni prilagoditvi (…) Zaradi kompleksnosti in razčlenjenosti prostorov
v občinski palači je treba zagotoviti varnost tudi z določitvijo novih poti za zasilni izhod v nujnih
primerih, omogočiti dostopnost in upoštevanje predpisov ter istočasno zaščititi stavbo skladno z
arhitekturnimi omejitvami. Zahvaljujoč sporazumu z Univerzo bo občinski upravi omogočeno, da
pridobi študijo o nepremičnini v občinski lasti
 Klimatizacija pisarn v občinski palači
Predvidena finančna sredstva
2019 0,09 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Lipizer
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova občinskega nepremičninskega premoženja (Lipizer, hiša društev v Ločniku, hiša Lenassi,
občinska palača, dom upokojencev A.Culot)
 Dela za konzervatorsko saniranje občinske stavbe na naslovu Ulica Giovanni Bosco, sedež društva "R.
Lipizer"
Predvidena finančna sredstva
2018 0,22 mio

Občina Gorica

Dom upokojencev A. Culot
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PEG]
 Obnova občinskega nepremičninskega premoženja (Lipizer, hiša društev v Ločniku, hiša Lenassi,
občinska palača, dom upokojencev A.Culot)
 Dom upokojencev
Predvidena finančna sredstva
2018 1,85 mio
Izredna vzdrževalna dela v Domu upokojencev "A. Culot" - Menjava stavbnega pohištva in klimatizacija dela stavbe

Predvidena finančna sredstva
2019 0,38 mio
Rotacijski sklad za projekte - Delna klimatizacija in pomožna dela v Domu upokojencev "A. Culot"

Predvidena finančna sredstva
2019 0,08 mio
Preselitev mrtvašnice v Domu upokojencev "A. Culot"

Predvidena finančna sredstva
2019 0,05 mio
Občinska uprava namerava nadaljevati s programom posodobitve objekta.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora
V ta okvir spada tudi preselitev mrtvašnice, ki se trenutno nahaja v prvem nadstropju, v pritličje. Cilj ukrepa je, da se
olajša uporabo omenjenega prostora in tudi storitve mrliškega prevoza

Pokopališče v Ločniku
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP]
 Gradbeni posegi za izboljšave na pokopališču (osrednje pokopališče v Ločniku) in priprava za obrat za
upepeljevanje.
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,35 mio

2021 –

Pokopališče v Ločniku - Vzdrževanje osrednje stavbe

Predvidena finančna sredstva
2017 0,09 mio
Vzdrževalna dela so nujna tako na zidovih vhodne stavbe v “starem” delu pokopališča v Ločniku. Poleg tega je treba
opraviti izredno vzdrževanje pomožnih prostorov v bližini vhoda na pokopališče. Dela bodo obsegala sanacijo zidov in
ometov. Nato bo potrebno opraviti izredno vzdrževanje nekaterih kosov stavbnega pohištva ter zunanje in notranje
pleskanje. Poleg sanacije objekta se bo izdelalo še kostne/žarne niše, saj jih pokopališče v Ločniku trenutno nima.

Občina Gorica

Šoli Ascoli in Pecorini
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Izvedba zunanjega območja za športne dejavnosti pri šoli v ulici Mascagni in prilagoditev objektov v
šoli v ulici Pecorini
Predvidena finančna sredstva
2017 0,36 mio
 Nujni ukrepi v osnovnih šolah - Šola Pecorini v ulici Gramsci
Predvidena finančna sredstva
2019 0,07 mio
S tem posegom se želi poskrbeti za izvedbo različnih izrednih vzdrževalnih del, ki jih ni več mogoče odlašati in so povezani
z dotrajanostjo stavbe. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem
šolskega dela, zato bodo dela predvidoma izvedena poleti 2019. (...) Namen posegov je uporabnikom teh šol zagotoviti
sanitarne prostore, urejene, primerne in učinkovite.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Občinsko pasje in mačje zavetišče, pokopališče za živali
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
13 – VARSTVO ZDRAVJA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 […] nadaljevali se bodo ukrepi za zaščito dobrega počutja živali, ki bivajo v občinskem pasjem
zavetišču (dela na inštalacijah), predvidena je začetna faza projektiranja ”mačje oaze” s preureditvijo
nekaterih občinskih stavb v ulici Scogli, kjer bo svoj sedež dobilo mačje zavetišče.
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,04 mio

2021 –

 Rotacijski sklad za projekte - Naročilo za realizacijo občinskega mačjega zavetišča
Predvidena finančna sredstva
2019 0,02 mio
 Dela v pasjem zavetišču za boljše počutje živali in boljše delovne pogoje zaposlenih
Predvidena finančna sredstva
2018 0,06 mio
- Dobava naprav za osvežitev
- Dobava avtomatskih vrat in manjša dela;
- Shramba za opremo za prostovoljce

 Določitev primernega območja, kjer bo pokopališče za živali*

Občina Gorica

Šola v ulici Zara
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe v ulici Zara 17
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 1,3 mio

2021 –

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela.
Zaradi varnega izvajanja del je predvidena začasna preselitev učencev na drugo lokacijo za celo šolsko leto.

 Dela za ustrezno prilagoditev napeljav in zagotovitev skladnosti s predpisi v osnovni šoli v ulici Zara
Dodatni zaključni sklop
Predvidena finančna sredstva
2018 0,08 mio
 Rotacijski sklad za projekte - Dela za potresno prilagoditev šole "Ferretti" v ulici Zara
Predvidena finančna sredstva
2019 0,03 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Šola Pevma
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Rotacijski sklad za projekte - Dela za potresno prilagoditev šole na lokaciji Pevma št. 1
Predvidena finančna sredstva
2019 0,03 mio
Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe, v kateri je sedež osnovne šole Pevma št. 1 v Gorici

Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 -

2021 0,4 mio

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela.
Zaradi varnega izvajanja del je predvidena začasna preselitev učencev na drugo lokacijo za celo šolsko leto. Namen
posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Občina Gorica

Šola ul. San Michele 158
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe v ulici S.Michele 158 v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 -

2021 0,4 mio

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela.
Zaradi varnega izvajanja del je predvidena začasna preselitev učencev na drugo lokacijo za celo šolsko leto. Namen
posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Šola v ulici Svevo
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Rotacijski sklad za projekte - Dela za potresno prilagoditev šole v ulici Svevo št. 5
Predvidena finančna sredstva
2019 0,03 mio
 Dela za potresno prilagoditev šolske stavbe v ulici Svevo 5 a v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 -

2021 0,75 mio

Predvidena dela so pretežno strukturnega tipa in zadevajo izvedbo novih, potresno odpornih konstrukcij, ki zmorejo
absorbirati horizontalne potresne sile. Poleg tega so predvidena dodatna dela v zvezi s strojnimi in električnimi
inštalacijami. (...) Največjo težavo predstavlja zahteva, da se dela izvrši z najmanjšim možnim motenjem šolskega dela.
Zaradi varnega izvajanja del je predvidena začasna preselitev učencev na drugo lokacijo za celo šolsko leto. Namen
posegov je uporabnikom zagotoviti varne, urejene, prijetne in učinkovite šole.

Občina Gorica

Večnamenski socialni center
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Rotacijski sklad za projekte - naročilo načrta za določitev postopka CPI (2. sklop) in prestrukturiranje
(1. sklop) v okviru investicij EZTS GO v večnamenskem centru
Predvidena finančna sredstva
2018 0,03 mio

2019 0,03 mio

Večnamenski socialni center - Ukrepi po funkcijskih sklopih za pridobitev Požarno-varnostnega potrdila CPI

Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,25 mio

2021 –

Večnamenski socialni center se nahaja v zgodovinski stavbi v središču mesta, ki je doživela prenovo v 80-ih letih
prejšnjega stoletja. Čeprav je center nastal nedavno, se sooča s številnimi težavami gradbene narave, kot so puščanje
napeljav in strehe, neustreznost stavbnega pohištva in fasadnega ometa, itd. Temu je treba dodati še neskladnost
strojnih inštalacij s predpisi, ki so medtem začeli veljati, ter zahteva, da se celoten kompleks prilagodi veljavnim
varnostnim standardom. V preteklih letih je bil obnovljen del, namenjen oskrbovanim stanovanjem (3., 2. nadstropje in
desno krilo 1. nadstropja), na podlagi splošnega načrta so bila opravljena dela z namenom pridobitve požarnovarnostnega potrdila CPI. Zaradi omejenih finančnih virov se bodo dela še naprej izvajala v funkcijskih sklopih, da se
poleg tega omogoči neprekinjeno obratovanje objekta, zato je predvidena priprava novega in posodobljenega splošnega
projekta z namenom pridobitve požarno-varnostnega potrdila CPI.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Vrtec Viale Virgilio
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Rotacijski sklad za projekte - Naročilo za potresno prilagoditev stavbe, v kateri je sedež vrtca na
naslovu Viale Virgilio v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2018 0,01 mio
Občinski vrtec na naslovu Viale Virgilio v Gorici. Prenova zaradi potresne prilagoditve in izredna vzdrževalna dela

Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,65 mio

2021 –

(...) začeti je treba s potresno prilagoditvijo objekta in po pravilni stroškovni oceni teh posegov se nadaljuje z nekaterimi
izrednimi vzdrževalnimi deli kot tudi z ureditvijo podzemnih etaž.

Občina Gorica

Vojašnica Massarelli
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP]
 Vojašnica Massarelli - Izvedba klimatizacijskega sistema II. sklop prvo nadstropje
Predvidena finančna sredstva
2019 0,1 mio

2020 -

2021 –

Skladno z najemno pogodbo, sklenjeno z notranjim ministrstvom za nepremičnino "Vojašnica Francesco Massarelli" v
ulici Casa Rossa št.1, je treba prilagoditi in urediti objekt po določbah Zakonske uredbe št. 81 z dne 9. aprila 2008, še
posebej je nujno opraviti dela za klimatizacijo (potrebna predvsem v poletnem času) raznih prostorov nepremičnine
(pisarne, garderobe, prostori za pridržanje). Glede na finančna sredstva je v tem sklopu predvidena klimatizacija pisarn
v prvem nadstropju.

 Vojašnica Massarelli - Izredna vzdrževalna dela, ogrevalni sistem
Predvidena finančna sredstva
2019 0,1 mio

2020 -

2021 –

Skladno z najemno pogodbo, sklenjeno z notranjim ministrstvom za nepremičnino "Vojašnica Francesco Massarelli" v
ulici Casa Rossa št.1, je treba načrtovati izredno vzdrževanje v breme ustanove. Med pomanjkljivostmi, ki pestijo
nepremičnino, je nezadostna klimatizacija enega predela za pisarne v pritličju in skupinskih spalnic v prvem nadstropju
stavbe. Predvidena je izvedba novega voda za distribucijo toplotnega toka iz ogrevalne centrale v območju, kjer ni
poskrbljeno za bivalno udobje, ter namestitev toplotnih sevalnih naprav. Poleg tega je predvidena zamenjava najmanj
enega okvarjenega toplotnega generatorja v ogrevalnem sistemu.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Nekdanja šola “R. Pitteri”
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Nujen tehnični ukrep za zavarovanje nekdanje osnovne šole "R. Pitteri" v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 0,1 mio

2020 -

2021 –

Sporazum z Ministrstvom za pravosodje - Oddelkom uprave za izvrševanje kazenskih sankcij o večletni uporabi občinske
stavbe v ulici Cappuccini, sedež nekdanje osnovne šole "R. Pitteri" [...] Oddelek bi lahko [...] zadostil potrebam po
zagotovitvi sprejemnih kapacitet in izvajanju funkcij zapora
Trenutno je stavba v zelo slabem stanju, propadajo zunanji zaključni deli kot so ometi, stavbno pohištvo in kritine. Da se
čim bolj zavaruje stavbo, ki je zaščitena kot stavbna dediščina, in da se zagotovi javno varnost, je treba nujno zavarovati
in zaščititi obstoječo streho, saj so že tako poškodovane lesene konstrukcije trenutno delno izpostavljene vremenskim
vplivom, zato obstaja nevarnost, da se streha delno ali v celoti zruši.
Namen posegov je nujno zavarovanje nepremičnine skladno z “deklariranim kulturnim pomenom” ob izpolnjevanju
zahtev Direktorata za kulturno dediščino in sočasnem zagotavljanju javne varnosti.

Občina Gorica

Center za starejše občane v ulici Faidutti
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Izredno vzdrževanje stanovanj v Centru za starejše občane ulica Faidutti (upravljanje socialnih
oskrbovanih stanovanj) sprememba kopalnic, in sicer se kadi zamenja s tuši
Predvidena finančna sredstva
2019 0,09 mio

2020 -

2021 –

Občina Gorica je lastnik socialnih oskrbovanih stanovanj “Sinigaglia” v ulici Faidutti, v katerih je vzdrževanje vedno bolj
pereč problem zaradi starosti same stavbe. (...) V nekaterih stanovanjih so trenutno nastanjeni starejši občani z
gibalnimi omejitvami, zato so nujne prilagoditve sanitarnih prostorov glede na potrebe uporabnikov, čeprav so ti
samostojni; da se olajša uporabo kopalnic, je zato predvidena zamenjava sedanjih kadi s tuši s primernimi sistemi za
oporo, prav tako so predvidena vsa gradbena, vodovodna in inštalacijska dela.
Poleg tega je predvidena preureditev skupnih prostorov ob upoštevanju higiensko-sanitarnih predpisov*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Stanovanja ulica Campagnuzza
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Izredno vzdrževanje stanovanj v ulici Campagnuzza (upravljanje socialnih oskrbovanih stanovanj)
sprememba kopalnic, in sicer se kadi zamenja s tuši
Predvidena finančna sredstva
2019 0,03 mio

2020 -

2021 –

Občina Gorica je lastnik socialnih oskrbovanih stanovanj v ulici Campagnuzza, v katerih je vzdrževanje vedno bolj pereč
problem zaradi starosti same stavbe. (...) V nekaterih stanovanjih so trenutno nastanjeni starejši občani z gibalnimi
težavami zaradi starosti, zato so nujne prilagoditve sanitarnih prostorov glede na potrebe uporabnikov, saj imajo
pogosto gibalne težave, čeprav so samostojni. Da se olajša uporabo kopalnic, je zato v 13 stanovanjih predvidena
zamenjava sedanjih kadi s tuši s primernimi sistemi za oporo, prav tako so predvidena vsa gradbena, in vodovodna ter
elektroinštalacijska dela. Predvidena je tudi popolna prenova enega stanovanja.

Občina Gorica

Vrtec Štandrež
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Izredno vzdrževanje strehe in stavbnega pohištva v vrtcu Štandrež
Predvidena finančna sredstva
2019 0,12 mio

2020 -

2021 –

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

PEEP Ulica Faiti
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Zaključek urbanističnih del PEEP ulica Faiti - 2. etapa Gradbena dela in napeljave
Predvidena finančna sredstva
2017 0,09 mio

Občina Gorica

Pokopališče v Pevmi in Šmavru
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Razširitev pokopališč v naseljih Pevma in Šmaver
Predvidena finančna sredstva
2018 0,11 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Neptunov vodnjak
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Izredna vzdrževalna dela za funkcijsko obnovo Neptunovega vodnjaka
Predvidena finančna sredstva
2017 0,06 mio

Občina Gorica

Ulica Gallina in Ulica Brigata Casale
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Stavbe v ulici Gallina 29-31-33 in ulici Brigata Casale 4-6 - krovska dela in dokončna sanacija azbestnih
delov
Predvidena finančna sredstva
2018 0,17 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Solkanska pot
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [DUP, PEG]
 Javna razsvetljava - Izredno vzdrževanje in omejene razširitve omrežja na Solkanski poti
Predvidena finančna sredstva
2018 0,1 mio

Občina Gorica

Vila Frommer
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP]
 Prekvalifikacija prehoda v bližini vile Frommer
Predvidena finančna sredstva
2019 0,05 mio
S tem posegom bi se uredilo območje v bližini vile Frommer, za katero Občina Gorica ureja prehod, saj je v lasti Fundacije
Coronini. Poseg predvideva omejitev območja z ograjo, ureditev prehoda za pešce s suhimi materiali in zagotovitev javne
razsvetljave. Posegi bodo zagotovili uporabnikom varno uporabo prehoda.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Šola Frinta Ulica Codelli
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP]
 Obnova šolskih poslopij. Dela se bodo izvajala v naslednjih šolah: Perco v ul. Romana, Ungaretti v ul.
Cipriani, Rismondo v ul. Svevo, Ascoli v ul. Mascagni, Frinta v ul. Codelli, vrtec v Štandrežu, vrtec v ul.
Brolo, vrtec v ul. Garzarolli, vrtec Erjavec v ul. San Michele, itd...
 Nujni ukrepi v osnovnih šolah - Frinta v ulici Codelli
Predvidena finančna sredstva
2019 0,07 mio
S tem posegom se bo prilagodilo notranje talne obloge v učilnicah šole, ki so že zelo dotrajane in jih ni več mogoče
popravljati. (...) Namen posegov je uporabnikom teh šol zagotoviti sanitarne prostore, urejene, primerne in učinkovite.

Občina Gorica

Telovadnice v ulici Venier, ulici Gramsci in ulici Locchi
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
1 – INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN UPRAVLJALNE STORITVE
Program [DUP, PTOP]
 Nujna dela v telovadnicah (bitumenske prevleke) - ulica Venier - ulica Gramsci in šola Locchi
Predvidena finančna sredstva
2019 0,07 mio
Občina Gorica je lastnik telovadnic v ulici Venier v Ločniku, telovadnice v ulici Gramsci v Stražcah in telovadnice šole
Locchi v centru mesta. Strehe teh stavb začenjajo propadati, zato je nujno izvesti izredno vzdrževanje, s katerim se
obnovi bitumenske prevleke. (...) Potrebna dela za zatesnitev kritine.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Predor Bombi, viadukt Ragazzi del ‘99
Tema



Gorica se je spravila v pogon
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Novo nastala težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
8 – PROSTORSKO UREJANJE, STANOVANJSKA GRADNJA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 […] Izvedba novega cestnega dostopa v središče mesta prek predora Bombi in viadukta Ragazzi del
’99 […] nova dostopna cesta v mestno središče po predoru “Bombi” ter prekvalifikacija vhoda v mesto
iz smeri Ločnika (z rušenjem viadukta “Ragazzi ‘99” ter zamenjavo s krožiščem v enem nivoju).
Rotacijski sklad za projekte - Dokončna izvedba povezave med Travnikom in ulico Giustiniani skozi predor
Bombi
Predvidena finančna sredstva
2020 0,06 mio
[…] V proračunu 2019-2021 so za leto 2020 predvidena potrebna finančna sredstva za dokončno izvedbo
povezave med Travnikom in ulico Giustiniani skozi predor Bombi, v celoti je predvidenih 550.000 EUR
(250.000 EUR iz sredstev Medobčinske teritorialne unije in 300.000 EUR iz občinskih sredstev).
V letu 2019 je predvideno dokončna izdelava projekta (s tehničnega vidika), medtem ko je v letu 2020
predvidena potrditev izvedbenega načrta, izbira izvajalca in izvedba del.
Predvidena finančna sredstva
2020 0,55 mio
V okviru širšega projekta za prekvalifikacijo mestnega središča in razvoj evropskega značaja Gorice, se je
občinska uprava že leta 2018 ukvarjala z možnostjo, da se razišče dostop v mestno jedro (Travnik) v smeri

Občina Gorica

zahod-vzhod, da bi se olajšalo vhod in izhod obiskovalcev, ki prihajajo ali so namenjeni na nekdanja dva glavna
mejna prehoda z Republiko Slovenijo (t.j. Casa Rosa in ulica San Gabriele).
Zaradi padca mej in vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo se prost pretok sredstev in oseb ne omejuje
le na kolesa ali pešce (ti trenutno uporabljajo pot skozi predor Bombi) pač pa se razteza na precej bolj obsežen
prometni bazen, ki še posebej zadeva avtomobilski promet. Lažji dostop obiskovalcev v center mesta bi
obenem izpolnil že dalj časa znane zahteve trgovcev na tej lokaciji in nudil podporo razvojnim politikam, tako
gospodarskim kot tudi turističnim, ki jih občinska uprava uresničuje v območju Travnika/ul. Carducci/ul.
Oberdan. (…)
Olajšati dostop obiskovalcev v mestno središče - Podpora razvojnim politikam občinske uprave na področju
gospodarstva in oživljanja turizma.
 Izredno vzdrževanje viadukta Ragazzi del ‘99
Predvidena finančna sredstva
2015 0,19 mio
V okviru izrednega vzdrževanja viadukta bo potrebno premestiti skatepark, ki se trenutno nahaja pod
viaduktom, na drugo lokacijo, ki jo je še treba določiti v območju doline Korna*

Parkirišče v ulici Duse
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

 […] izredno vzdrževanje obstoječe povezovalne ceste med ulico Duse un ulico Cipriani ter dokončna
ureditev parkirnega območja […]
Predvidena finančna sredstva
2019 0,81 mio
Rotacijski sklad za projekte - Izredna vzdrževalna dela v ulici E. Duse

Predvidena finančna sredstva
2019 0,02 mio

Kolesarske in peš poti ulica Tabaj-pokopališče
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur
Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
10 – TRANSPORT IN PRAVICA DO MOBILNOSTI
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Povezovalne poti za lažji kolesarski in peš promet (...) povezava od ulice Tabaj do pokopališča v Gorici
Predvidena finančna sredstva
2019 0,45 mio
Potreba po izvedbi omenjene povezave sodi v okvir podrobnega načrta za prilagoditev na odsek avtocestnega priključka
Vileš-Gorica, ki je še dodatno poudaril že predhodno obstoječ problem v zvezi z oteženim tranzitom ranljivih skupin po
povezovalni cesti od mesta do pokopališča, letališča in objektov v logističnem terminalu. Ko je bil konec 70-ih let
prejšnjega stoletja izveden avtocestni priključek Vileš-Gorica in dvignjeno krožišče za dostop do S.S. št. 55, je bila
posledično spremenjena predhodno uveljavljena kolesarska in peš pot po ulici Trieste, zato so bili kolesarji in pešci

Občina Gorica
prisiljeni uporabiti novi nadvoz nad linijo Gorica-Nova Gorica in krožišče, da so prišli do pokopališča, območja terminalov
in Štandreža; te ceste so bile in so še vedno brez kolesarskih in peš poti, ločenih od cestnega prometa, zato so zelo
nevarne za ranljive skupine uporabnikov glede na intenzivnost prometnega toka na dostopni cesti v mesto. (...) 1. sklop
se začenja v bližini konca slepe ulice Tabaj, katero izkoristi v dolžini 150 m; nato pelje pod viaduktom S.S. št. 55 in se
nadaljuje v dolžini približno 140 metrov po lastnem novem pasu, nato se priklopi na opuščeno stezo na izhodu z
avtocestnega priključka, ki vodi proti terminalu v dolžini 200 metrov ter uporabi obstoječi podvoz avtocestnega
priključka. Po izhodu izpod nadvoza trasa poti zavije v desno po lastni stezi po sredini pobočja vzporedno s stezo, ki vodi
proti terminalu, postopoma se pot vzpenja in pelje pod enosmerno progo, ki prihaja iz smeri terminala, in sicer v obliki
montažnega pravokotnega elementa z notranjimi dimenzijami 3,0x3,0 m, nazadnje se priklopi na S.S. št. 55 pred
podvozom prog proti terminali Gorica: od te točke dalje teče trasa deloma po obstoječi cesti do glavnega vhoda v
pokopališče Gorica.

Parkirišče v ulici Manzoni
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur
Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
8 – ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Program [DUP, PTOP, PEG]
 Izvedba večnadstropnega parkirišča v ulici Manzoni
Predvidena finančna sredstva
2019 1,8 mio 9

9

2020 -

2021 –

rezervacije v smislu 35. čl. Deželnega zakona 14/02, rezervna sredstva

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora
Kar zadeva območje parkirišča v ulici Manzoni, se v času čakanja na posodobljen Občinski prometni načrt (PUT)
predvideva ureditev nivojskega parkirišča po sistemu “fast park” – zahvaljujoč enkratni odobritvi sredstev po zakonu
“Tognoli” s strani države-dežele -. Parkirišče bi zagotovilo približno 250 parkirnih mest.

Območje v ulici Manzoni je že vrsto let v rabi kot brezplačno parkirišče, saj se nahaja na strateški lokaciji v mestu (...)
ponuja 91 parkirnih mest, od tega 88 prostih in 3 rezervirana za invalide. Parkirišča so vedno zasedena v ključnih urah
dneva in glede na sedanjo situacijo je mest premalo, če upoštevamo dejanske potrebe po parkiriščih (...)
V obravnavanem območju je bila prvotno predvidena izvedba “projektnega finansiranja” za pridobitev večnadstropnega
parkirišča z dvema podzemnima etažama in tremi nadzemnimi etažami za skupno 400 parkirnih mest (...) Delo ni bilo
realizirano zaradi neizpolnjevanja obveznosti zasebnega pobudnika, s katerim je občinska uprava prekinila pogodbo leta
2016.
Iz preverjanj pri deželnih organih je bilo ugotovljeno, da je Občina Gorica še upravičena do finančnih sredstev za izvedbo
parkirišča v ulici Manzoni: (...) Rešitev, ki združuje tako zahteve po čim manjših stroških ter čim večjem številu parkirnih
mest, je v izgradnji večnadstropne kovinske konstrukcije. Stroški izgradnje takšne konstrukcije so omejeni, sočasno pa
omogoča podvojitev števila parkirnih mest, ki so trenutno na voljo, čas za izvedbo pa je relativno kratek.
Skladno z določbami sklepa občinskega odbora št. 27 z dne 21.2.2019, prinaša ta rešitev naslednje:
- izgradnja konstrukcije z dvema nadstropjema nad nivojem tal (pritličje in prvo nadstropje),ki sta med seboj povezani s
povozno rampo na eni strani konstrukcije ter kovinskimi stopnicami za pešce;
- ureditev zunanjega območja in istočasna izvedba nivojskih parkirnih mest v zunanjem obroču okrog konstrukcije, ki
obenem služi tudi kot pot za dostop/izhod iz same konstrukcije.
Skupno število parkirnih mest;
- 98 nepokritih parkirnih mest v zunanjem obroču okrog konstrukcije;
- 50 pokritih parkirnih mest v pritličju konstrukcije;
- 104 nepokritih parkirnih mest v prvem nadstropju konstrukcije;
skupno 252 parkirnih mest, od tega 6 rezerviranih za invalide.
To projektno rešitev je možno nadgraditi z dodatno etažo.
Poleg tega je mogoče urediti dostop do pokrite konstrukcije v prvem nadstropju z avtomatiziranim sistemom dostopa,
ki predvideva plačilo parkirnine ali eventualno druge naročniške oblike uporabe.
Vzdolž ulice Manzoni bodo urejene gredice, zelene površine in drevesne zasaditve skladno z že prisotnimi v preostalem
delu ulice. Elementi urbane opreme bodo vključeni v cono okrog konstrukcije. Zunanji vozni pasovi ob straneh in za
kompleksom bodo asfaltirani, vključno s pasom za reševanje in vzdrževanje.

Občina Gorica

Bolnišnica San Giovanni di Dio
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur
Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Dostopi do nove bolnišnice San Giovanni di Dio v Gorici. Deželni zakon 22/2007
Predvidena finančna sredstva
2019 1,5 mio

2020 -

2021 –

Načrtovani poseg (...) se torej prvenstveno nanaša na izgradnjo dostopne ceste do urgentnega oddelka javne bolnišnice
z ulice Lungo Isonzo Argentina, z namenom, da se reševalnim vozilom ni potrebno peljati skozi mesto. Predvidoma bo
povezava izvedena z ulice Lungo Isonzo Argentina prek ceste, ki vodi skozi obrtno cono, ter z izgradnjo nove cestne
klančine na ulico Cadore/ulico Alto Adige do ploščadi javne bolnišnice; spremeni se tudi križišče z ulico Lungo Isonzo
Argentina zaradi upoštevanja preglednih trikotnikov, ki jih določajo cestnoprometni predpisi. Projekt predvideva tudi
dela za prekvalifikacijo križišča ulic Aquileia, Francesco di Manzano in Korzo Italija na trgu Umberto Saba, ki je trenutno
urejeno kot začasno krožišče.

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Občinski podrobni prostorski načrt (PRPC) Ulica Catterini
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Zavarovanje PRPC ulica Catterini
Predvidena finančna sredstva
2019 0,05 mio

2020 -

2021 –

Gre za zaključna dela po PRPC za zavarovanje, na zasebno pobudo v ulici Catterini, pri katerem izvajalski organ ni zaključil
odobrenih del.
Poseg predvideva asfaltiranje odseka ulice Bernardis, pravokotno na ulico Catterini, v dolžini približno 100 m, ter
dokončanje ustreznega odseka pločnika, poleg drugih posegov za odstranitev potencialnih nevarnosti za javno varnost,
ki so posledica nedokončanih del.

Občina Gorica

Most VIII Agosto
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Izredna vzdrževalna dela na mostu VIII Agosto
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 1 mio 10

2021 –

Občinska uprava je sprožila program strukturnega preverjanja glavnih cestnih konstrukcij v lasti občine. Med temi je tudi
most VIII Agosto.
Posegi se nanašajo na izredno vzdrževanje objekta ter zajemajo obnovo konstrukcijskih elementov, ki so načeti zaradi
časa in obrabe.

10

ocena

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Pevmski Most
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Izredna vzdrževalna dela Pevmskega mostu
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,5 mio 11

2021 –

Občinska uprava je sprožila program strukturnega preverjanja glavnih cestnih konstrukcij v lasti občine. Med temi je tudi
Pevmski most. Posegi se nanašajo na izredno vzdrževanje objekta ter zajemajo obnovo konstrukcijskih elementov, ki so
načeti zaradi časa in obrabe.

11

ocena

Občina Gorica

Brv za pešce v Stražicah
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP, PEG]
 Izredna vzdrževalna dela na brvi za pešce v Stražicah
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,45 mio 12

2021 –

Občinska uprava je sprožila program strukturnega preverjanja glavnih cestnih konstrukcij v lasti občine. Med temi je brv
za pešce v Stražicah. Posegi se nanašajo na izredno vzdrževanje objekta ter zajemajo obnovo konstrukcijskih elementov,
ki so načeti zaradi časa in obrabe.

12

ocena

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Ulice Brigata Toscana – Brigata Abruzzi
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PTOP]
 Prilagoditev z razširitvijo in ureditvijo odseka ulice Brigata Toscana in odseka ulice Brigata Abruzzi
Predvidena finančna sredstva
2019 -

2020 0,4 mio

2021 –

Ulice Brigata Toscana in Brigata Abruzzi se nahajajo v severnem predelu mesta, v mestni četrti Montesanto, ki je
namenjena izključno stanovanjskim objektom. Predhodni prostorski načrti so predvidevali umestitev ceste primernih
dimenzij, ki pa ni bila nikoli uresničena. Tekom 70.-80. let prejšnjega stoletja, ko je bil gradbeni razvoj cone v razmahu,
je bila običajna praksa, da je Tehnična pisarna ob izdaji gradbenih dovoljenj določila tako imenovano “stavbno linijo”, s
katero so bile določene meje stavbnega zemljišča in posledično tudi dimenzije cest . Rezultat tega je, da je bilo puščeno
prosto zemljišče za gradnjo ceste, ne da bi se potem nadaljevalo s postopkom razlastitve in dejanske izvedbe ceste,
medtem ko so bile na zemljišču in torej na zasebni lastnini napeljane razne omrežne napeljave. V sedanjem prostorskem
načrtu so bile pretekle odločitve spremenjene, predvidena je slepa ulica manjših dimenzij.
Nedavno je bilo izdano gradbeno dovoljenje in posledično je bila mejna ograja postavljena na novi cestni trasi.
Predvidoma se lahko izvaja posege na odseku ulice Brigata Toscana od ulice Antonini do ulice Brigata Abruzzi ter na
odseku ulice Brigata Abruzzi od ulice Palladio do ulice Brigata Toscana.

Občina Gorica

Trg San Giorgio
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Izvedba študije izvedljivosti za izgradnjo novega krožnega sistema na trgu San Giorgio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Ulica Brigata Casale
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [PEG]
 Izredno vzdrževanje nekaterih občinskih cest in dokončanje krožišča med ulicami Leoni, Brigata
Casale, Pascoli in Leopardi
Predvidena finančna sredstva
2018 0,09 mio

Občina Gorica

Krožišče SR117
Tema



Gorica se je spravila v pogon

Vrsta posega

Izgradnja novih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program [DUP, PEG]
 Ureditev vhodov v mesto - Preoblikovanje semaforiziranega križišča v krožišče vzdolž S.R. 117 na km
1+200
Predvidena finančna sredstva
2019 0,68 mio

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

CISI Ulica Orzoni*
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Prekvalifikacija objekta*

Občina Gorica

Park Lenassi*
Tema



Večja uporabnost goriških zelenih površin
Gorica skrbi za svojo dediščino

Vrsta posega

Prenova obstoječih objektov
Prilagoditev obstoječih omrežij/infrastruktur

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Prekvalifikacija parka in potresna prilagoditev v njem prisotnih konstrukcij*

Socialno-gospodarsko preučevanje prostora

Hiša društev v ulici Cipriani*
Tema



Gorica skrbi za svojo dediščino
Gorica spodbuja druženje

Vrsta posega

Politiche immateriali
Prenova obstoječih objektov

Časovni okvir


Smernice za zeleno mesto


Strateški pomen




Dolgotrajna težava, preverjen poseg

Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu
Program
 Zavarovanje objekta*
 Spremenjena oblika upravljanja objekta*

Občina Gorica

