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NAMERA ŠT. 64/2019 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE v skladu z 2. odstavkom člena 32 Zakonske uredbe 
št. 50 z dne 18. aprila 2016 in kasnejšimi spremembami ter dopolnitvami, za dela, 
poimenovana »Čezmejni park Isonzo-Soča, sklop 2 BRV ČEZ SOČO V SOLKANU« - 
projekti celostnih teritorialnih naložb (CTN), sofinanciran s sredstvi Programa 
čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«. CUP: 
B81B17000110007. CIG: 79719250A0. 

V.D. DIREKTORJA 

Na podlagi ugotovitve, da  

 je EZTS GO s sklepom skupščine z št. 13 dne 19/12/2018 »Sprejem letnega proračuna 2019 in 
večletnega proračuna 2019-2021« odobril dokumentacijo, povezano s proračunom ter s predvidenimi 
dejavnostmi za leto 2019, zlasti glede dveh pilotnih aktivnosti CTN EZTS GO v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija in drugih projektov, financiranih s sredstvi EU ter na področju 
upravljanja projektov EU in predpisov, ki urejajo njihovo delovanje.  

Glede na to, da: 

 je EZTS GO edini upravičenec pri projektih celostnih teritorialnih naložb (CTN) »Isonzo-Soča« 
(CUP B81B17000110007) in »Salute-Zdravstvo« (CUP B87H17000300007), financiranih v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 (št. CCI: 2014TC16RFCB036) v skupni 
vrednosti € 10.000.000,00, v višini 85% pokritih s sredstvi ESRR, preostalih 15% pa iz Rotacijskega 
sklada na podlagi Zakona 183/1987; 

 sta bila navedena projekta CTN uradno odobrena na tretjem zasedanju Odbora za spremljanje 
programa, ki se je sestal dne 22. februarja 2017; 

 je bila dne 3. maja 2017 podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja, sklenjena med Organom 
upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvedbo projektov celostnih teritorialnih naložb 
(CTN); 

 je s sklepom št. 5/2018 z dne 11.05.2018 skupščina EZTS GO sprejela razdelitev projekta z 
imenom »Čezmejni park Isonzo-Soča« na štiri sklope, s sklepom št. 10/2018 z dne  02.08.2018 pa 
sprejela Triletni načrt del za triletno obdobje 2018-2020; 

 se je skupščina EZTS GO s sklepom št. 11/2018 z dne 02.08.2018 odločila za uporabo slovenskih 
predpisov za javna naročila za oddajo del za Sklop 1 »Infrastrukturna dela za rekreacijsko območje 
Vrtojba - Kamp Vrtojba« in Sklop 2 »Brv čez reko Sočo v Solkanu in kolesarske povezave s kolesarsko 
potjo Solkan-Plave« (kot sta opisana v priloženem poročilu k sklepu skupščine št. 5/2018), vključena v 
projekt Isonzo-Soča; 

 na podlagi dogovora, sklenjenega med EZTS GO in občino Nova Gorica dne 12.12.2018 (Prot. 
498/2018, številka 099-19/2014-80) za zagotovitev izvedbe naložbe z imenom »Čezmejni park Isonzo-
Soča - Sklop 2. BRV ČEZ REKO SOČO V SOLKANU; 

 z namero št. 72/2018 dne 13.12.2018 je direktor določil, da je potrebno objaviti obvestilo o razpisu 
za izbiro najustreznejšega izvajalca, ki se mu dodelijo v izvedbo dela z imenom »Čezmejni park Isonzo-
Soča - Sklop 2« in EZTS GO je na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN008652/2018-
B01 dne 18. 12. 2018 objavil javno naročilo; 

 Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 28. 1. 2019 do 12.00, je naročnik v elektronski sistem 
eJN prejel ponudbe s strani ponudnikov: 

- ADRIAPLAN, inženering, trgovina in storitve, d.o.o. 

- Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o.; 

 ponudbi ponudnikov ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 71, 
6210 Sežana in KOLEKTOR Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o., 



                                                                                        

Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) – Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM) 
GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, sta bili zavrnjeni kot nesprejemljivi in dotično javno 
naročilo posledično ni bilo oddano; 

 je Mestna občina Nova Gorica nadaljevala z revizijo in ažuriranjem projekta ter so bili zaključki 
predani s strani župana dne 21.05.2019, št. prot. GECTGO-EZTSGO/2019/0000321IN; 

 je nova finančna konstrukcija projekta naslednja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v povezavi z izjavo glede prevzema finančnih obveznosti v primeru morebitnega 
povečanja stroškov investicije v času gradnje brvi v Solkanu, ki se izvaja v okviru projekta Soča Isonzo, 
župana Nove Gorice dne 14.06.2109, št. protokola GECTGO-EZTSGO/2019/0000370IN; 

Ob ugotovitvi, da se zato šteje, da je za dosego ugodne cene ustrezno objaviti obvestilo o razpisu 
za enoten sklop, ki se ga dodeli v izvajanje na podlagi merila najnižje ponujene cene v skladu s 40. 
členom slovenskega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v ocenjeni vrednosti € 1.151.721,31, od tega 
€ 5.000,00 za stroške za varnost, za katere katere ni predvideno zniževanje; 

Ocenjeno vrednost javnega naročila je naročnik določil na podlagi projektantske ocene investicije: 

- PZI projektno dokumentacijo brv čez Sočo v Solkanu št. 06/12-06 z dne junij 2016, ki jo je izdelal 
Stolp d.o.o.; 

- PZI načrtot električnih inštalacij in električne opreme št. 0258 z dne marec 2018, ki jo je izdelal 
Avelis d.o.o.; 

Glede na to, da je mogoče sodelovati s samostojno uporabo telematskih instrumentov in da je 
zato predvidena uporaba »ein.gov.si«, Portala EZTS GO; 

glede na to, da se za oddajo del upoštevajo slovenski predpisi s področja javnih naročil, se šteje, 
da bodo vsi dokumenti, povezani s tem postopkom, objavljeni na profilu naročnika (http://www.euro-
go.eu), na spletni strani slovenskega Ministrstva za infrastrukturo "enarocanje.si« in v Uradnem listu 
Evropske Unije; 

Na podlagi ugotovitve, da je bil s sklepom skupščine EZTS GO z št. 13 dne 19/12/2018 »Sprejem 
letnega proračuna 2019 in večletnega proračuna 2019-2021« sprejet proračun EZTS GO za leta 2018-
2020 in da obstaja za predmetni strošek ustrezno finančno pokritje postavk: 

Seznam aktivnosti Znesek 
A. GRADBENA DELA  

A1. Brv čez Sočo 1.096.267,33€ 
A2.  Načrt električnih inštalacij in električne 
opreme 

50.453,98€ 

SKUPAJ  1.146.721,31€ 
STROŠKI ZA VARNOST BREZ ZNIŽANJA 
– A1. Brv čez Sočo 

5.000,00€ 

SKUPAJ  STROŠKI ZA VARNOST BREZ 
ZNIŽANJA 

5.000,00€ 

SKUPAJ A 1.151.721,31€ 
B. Razpoložljive vsote  

B1. DDV 22% 253.378,69€ 
B2. Nadzornik del (2,5% od A + DDV) 35.127,50€ 
B3.  Izdelava varnostnega načrta in 
zagotovitev koordinatorja za varstvo pri 
delu v fazi izvajanja (z DDV) 

6.100,00€ 

B4. Stroški za tehnični pregled in prevzem 3.000,00 € 
B5. Nepričakovani stroški  8.350,35€ 
SKUPAJ B 305.956,54€ 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT 1.457.677,85€ 
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• prispevki za projekte; 

Na podlagi: 

 pristojnosti za izvajanje postopkov v skladu s 4. členom Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS 
GO - »Naloge direktorja« z dne 27. novembra 2015; 

 Ob navedbi, da je EZTS GO osebna javnega prava in da je njegov javni značaj izrecno priznan z 
vpisom, na podlagi 1. odstavka Odloka predsednika ministrskega sveta z dne 6. oktobra 2009 v evidenco 
EZTS pri Predsedstvu ministrskega sveta italijanske vlade, Oddelek za deželne zadeve (vpis št. 3 z dne 
15. septembra 2011 in kasnejša sprememba z dne  17. februarja 2014); 

 Na podlagi vseh navedenih uvodnih ugotovitev in navedb, 

 
SPREJME NASLEDNJE SKLEPE 

 

1. Glede na gornje navedbe se ugotovi, da je potrebno objaviti obvestilo o razpisu za izbiro 
najustreznejšega izvajalca, ki se mu dodelijo v izvedbo dela z imenom »Čezmejni park Isonzo-Soča - 
Sklop 2. »Brv čez reko Sočo v Solkanu« v maksimalni sprejemljivi skupni višini € 1.151.721,31 plus DDV, 
v skupni višini € 1.405.100,00; 

2. Iz uvodoma navedenih razlogov se objavi obvestilo o razpisu v enotnem sklopu, ki se odda na podlagi 
najnižje ponujene cene v skladu s 40. členom slovenskega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na 
Portalu EZTS GO »https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo«; 

3. Ugotovi se, da za predmetni strošek obstaja kritje; 

4. ejme se sklep o nameri sklenitve pogodbe z v uvodu navedeno vsebino z namenom, da se pripravijo 
vsi dokumenti in izvedejo vse potrebne dejavnosti za pravilno in racionalno izvedbo postopkov in potrditev 
specifikacije ponudbe z dotičnimi prilogami. 

V Gorici, 09.07.2019 
 V.D. DIREKTORJA 
 Tea Pobobnik 
 
Edina odgovorna za postopek 
Fabiana Pieri, univ.dipl.arh. 
 
 
 


