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Objavitelj razpisa
Občina Gorica (Comune di Gorizia) – Urad za mladinska vprašanja
Naslov: Piazza Municipio, 1 - 34170 Gorizia
Spletno mesto: www3.comune.gorizia.it

Odgovorni za postopek 
Dr. Rosamaria Olivo
Občina Gorica

Tehnični sekretariat
INFORMEST – via Cadorna, 36 – 34170 Gorizia
Dr. Lia Gover in dr. Francesca Silvera

Koordinator natečaja 
Di Dato & Meninno Architetti Associati – svetovalci družbe INFORMEST
Idejni natečaj je odprtega tipa, potekal bo anonimno, v skladu s členom 108 zakonodajnega odloka
št. 163/2006 ter naknadnimi spremembami in dopolnili.
 
Subjekt objavi material za natečaj na spletnem mestu www.spaziogiovanigorizia.eu.
 
– Razpis natečaja 
– Priloga 1: Pravilnik natečaja in njegove priloge (A, B, C, D)
– Priloga 2: Pripravljalni dokument za projektiranje in njegove priloge
 
 
OPIS PROJEKTA 
 
Priprava urbanega projekta v zvezi z območjem, ki je trenutno v lasti Ustanove za zdravniške storitve 
(Azienda per i Servizi Sanitari) št. 2 Isontina; projekt predstavlja uvodni del postopka za ponovno projektiranje 
in preureditev območja nekdanje civilne bolnišnice v Gorici ter prenovo sedanjega parka.
Urbani projekt, ki je pripravljen tudi na podlagi analize realnega stanja mesta in območja, v okviru katerih 
je park nekdanje civilne bolnišnice v Gorici, mora vsebovati navedbe glede nadaljnje ureditve zadevnega 
območja in predloge operativnih rešitev za: 

– fizično in morfološko ureditev ter ureditev naravnega okolja;
– opredelitev javnega prostora bodisi tlakovanega oziroma asfaltiranega bodisi zelenic z namenom izvedbe 
povezave, ki bo dala kraju pečat, združila različne prostore in jih povezala v okviru zadevnega območja; 
– funkcijsko ureditev s posebnim poudarkom na prostorih, medsebojnih zvezah in sinergijo z območjem in 
njegovimi mrežami povezav; 
– arhitektonsko opredelitev javnih in zasebnih stavb;
– arhitektonsko opredelitev mrež povezav.

Obseg posega meri 16 ha in ustreza območju, ki je v lasti ustanove Azienda Sanitaria Isontina n.2 Isontina. 
Možna druga območja, ki niso vključena v zadevni obseg, se lahko upoštevajo samo v primeru utemeljene 
nujnosti, pri čemer se upošteva možnost, da je posledica tovrstne odločitve lahko dodatna odgovornost za 
realizacijo del bodisi finančna bodisi v zvezi z načrtovanim časom izvajanja.
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NARAVA NATEČAJA IN OBLIKE SODELOVANJA 
 
Natečaj je idejni, odprtega tipa in anonimen. 
Na natečaju lahko sodelujejo subjekti, navedeni v členu 90 zakonodajnega odloka št. 163 iz leta 2006 ter 
naknadnih sprememb in dopolnitev, kot to določa Pravilnik natečaja. 

Za sodelovanje na tem natečaju je nujna prijava.
Prijava na natečaj poteka prek registracije na spletnem mestu www.spaziogiovanigorizia.eu po tamkajšnjih 
navodilih.
 
Za sprejem je treba predložiti naslednje dokumente (člena 8 in 9 Pravilnika natečaja): 
 

 -	 ADMINISTRATIvNA DOKUMENTACIJA
 
KOLEDAR 
 
Koledar natečaja je sledeč: 
1) Rok za sprejem zahtev o pojasnilih: 15. september 2010
2) Objava odgovorov na zahteve o pojasnilih, ki jih postavijo prijavljeni, na spletnem mestu www.
spaziogiovanigorizia.eu: do 29. septembra 2010
3) Obvezna prijava na natečaj na spletnem mestu www.spaziogiovanigorizia.eu: do 13  oktobra 2010
4) Oddaja projektnih načrtov: sprejem do 27. oktobra 2010 do 13.00
 
SODELOVANJE NA NATEČAJU IN POTREBNI PROJEKTNI NAČRTI 
 
Sodelovanje na natečaju je anonimno. Prijavljeni morajo predložiti dokumentacijo v skladu z navedbami 
Pravilnika natečaja in kot je v njih opredeljeno (člena 8 in 9 Pravilnika natečaja): 
 
1) ena priložena kopija tehničnega in obrazložitvenega poročila projekta (gl. Pravilnik natečaja); 
2) ena kopija treh preglednic UNI A0 (gl. Pravilnik natečaja); 
3) ena kopija predloga projekta na računalniški podpori (gl. Pravilnik natečaja); 
4) ADMINISTRATIVNA DOKUMENTACIJA (gl. Pravilnik natečaja). 

 
ŽIRIJA 
 
Člani 
 
1. imenovani predstavnik Fakultete za arhitekturo v Trstu (Facoltà di Architettura di Trieste),
2. imenovani predstavnik Fakultete za arhitekturo v Ljubljani,
3. imenovani predstavnik Občine Gorica,
4. imenovani predstavnik združenja Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Gorizia,
5. imenovani predstavnik združenja Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia. 
 
Svetovalci (brez pravice glasovanja)
 
1. imenovani predstavnik Občine Gorica – sektor mladinske politike,
2. imenovani predstavnik ASL (lokalno zdravstveno podjetje),
3. predstavnik Mestne občine Nova Gorica,
4. predstavnik Občine Šempeter-vrtojba,
5. predstavnik nadzorne službe Soprintendenza Per I Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici 
e Storici Del Friuli – sedež v Gorici.
 
DELO ŽIRIJE IN OBLIKOVANJE OCENE 
 
brezpriziven sklep zirije je obvezen za dodelitev nagrad natecaja
(člena 12 in 13 pravilnika natečaja).
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