Številka:
900-2/2006
Nova Gorica: 11. junij 2007
POROČILO
o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta, ki je bila 29. maja 2007 in nadaljevanja
7. seje, ki je bila 7. junija 2007

V objavo v Uradni list RS sta bila posredovana naslednja dokumenta:
- sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu v MONG in
- odlok o dopolnitvi odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
- sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni
center v Novi Gorici
- sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna
cona Prvačina.
- sklep o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici z dodatnimi sklepi
- odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa
sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici.
Izdani so bili sklepi:
- k 2.točki: skladno z 22. členom Poslovnika MS MONG je potrebno na junijski seji
mestnega sveta obravnavati vprašanje svetnika Mirana Müllnerja, povezano s
spremembami občinskega prostorskega plana
- o soglasju k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica
- o imenovanju direktorja JZ Goriški muzej Kromberk, Nova Gorica
- o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport
- o soglasju Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za
nakup osnovnih sredstev
- o predlogu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče se
opravi druga obravnava in se pri tem upoštevajo predlogi, pripombe in mnenja iz
razprave;
najkasneje v šestih mesecih se pripravi program komunalnega opremljanja, ki se
obravnava skupaj z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Parkovšče v drugi obravnavi
- do naslednje seje mestnega sveta se odloži odločanje o potrditvi poročila o
delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONG, ki
jih je potrebno dopolniti s finančnimi poročili
- sklepa v zvezi s problematiko solkanske obvoznice:
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je bila v Odloku o
lokacijskem načrtu za obvoznico Kromberk - Solkan (Uradni list RS št. 78/98), ki
ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 05.11.1998,
predvidena izven-nivojska peš in kolesarska povezava med centom Nove Gorice
in zaledjem pod Kekcem. Te povezave projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja in gradbeno dovoljenje ne vsebujeta.
Mestni svet nalaga strokovnim službam Mestne občine Nova Gorica, da v
najkrajšem možnem času in pred zaključkom izgradnje solkanske obvoznice:

-

-

poiščejo najustreznejše strokovne rešitve za realizacijo kolesarskih in peš poti
v smereh, ki so prikazane v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa in
zagotovijo izven-nivojska prečkanja solkanske obvoznice;
dosežejo namestitev protihrupne ograje ob materinskem domu v Solkanu;
pri iskanju najustreznejših rešitev morajo strokovne službe sodelovati s
predstavniki krajevnih skupnosti, na območju katerih se načrtujejo in izvajajo
posegi v prostor;
strokovne službe morajo predlagane rešitve predstaviti na naslednji seji
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
o predlogu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v
Novi Gorici se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge,
pripombe in mnenja iz razprave;
Do druge obravnave odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob
sodišču v Novi Gorici je potrebno izdelati program komunalnega opremljanja
za celotno območje in ju sočasno obravnavati
o nakupu zemljišča parc. št. 2029 in 2031 k.o. Prvačina
k točki 14: dodatni sklep: proučiti je potrebno še ponudbo tercialnega oz.
vsega ostalega izobraževanja in morebitne rešitve glede adaptacije bivše
upravne stavbe Primexa na Vipavski cesti 13 v Rožni Dolini
o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št.
1380/4 in 1380/3 k.o. Solkan
o nakupu zemljišča parc. št. 319, 320/4 in 318/2 k.o. Rožna Dolina
o sprejemu poslovnega poročila o delu JP Mestne storitve d.o.o. Nova Gorica
o sprejemu poslovnega poročila o delu JP KENOG d.o.o. Nova Gorica.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:

-

-



oddelku za okolje in prostor:
svetnika Roberta Goloba – ustno vprašanje:
»Tretja zadeva je LN Kulturni center, ki je bil sprejet na dveh sejah nazaj, ki ga
danes sicer spreminjamo. Vemo, da po sedaj veljavnem LN stoji vsaj en objekt
nelegalno. To je Margerita. Kako so občinske službe že ukrepale do sedaj, da se
ta objekt uskladi z LN ali po domače povedano, da izgine? Kdaj bo ta objekt
izbrisan iz obličja zemlje? To je vprašanje, ki ga postavljam.“
svetnika Roberta Goloba – ustno vprašanje:
»Druga točka se nanaša na možno zamrznitev odloka o PUP oz. PUP-a v
urejevalni enoti 2.3. Ta točka je bila na dnevnem redu, mestni svet ga je na
pobudo služb sprejel in poslal na Ustavno sodišče. Videli smo, da to mnenje kaj
prav velikega učinka pri Ustavnem sodišču vsaj zaenkrat še ni imelo. Zelo me
zanima in bi želel odgovor, kakšen je scenarij razvoja v kolikor Ustavno sodišče
ukrepa tako kot pričakujejo pobudniki. V tem primeru se seveda razveljavi tisti del
odloka v točki 2.3. Ne skrbi ne, da bi razveljavilo cel odlok, ker ga ne bo. Obstaja
pa dovolj velika verjetnost, da bo razveljavilo točko 2.3. V kakšnem smislu bo v
tem primeru občinska oblast reagirala, predvsem pa, kako bo reagiral mestni svet.
Že v zgodbo z Ustavnim sodiščem smo bili povlečeni in sedaj bomo očitno morali
biti povlečeni tudi v spremembo te urejevalne enote, če bo do tega prišlo. Ta
odgovor bi želel.”
Oddelku za gospodarstvo:

-


-

-

-

-

-
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svetnika Rajka Hareja – pisno vprašanje v zvezi s Primorskim tehnološkim
parkom
svetnice Jolande Slokar – ustno vprašanje:
»Ob obravnavi proračuna za leto 2007 in 2008 sem dala pripombo na razvoj
turizma in spodbujanje razvoja turizma, ker ni planiranih nobenih sredstev za
razvojne programe. Predlagala sem, da se je potrebno za učinkovitejši razvoj
turizma v naši občini reorganizirati oz. ustanoviti zavod za turizem oz. družbo ter v
njej zaposliti strokoven in učinkovit kader. Ta bi snoval razvojne turistične
programe ter pridobival sredstva preko raznih razpisov za njihovo realizacijo.
Vprašujem, ali se o tej pobudi sploh razmišlja in če se, ali so bili s tem v zvezi
postorjeni ustrezni ukrepi?”
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnice Ive Devetak – ustno vprašanje:
»Sprašujem občinsko upravo oz. pristojne javne službe, ali drži informacija, da
voda, ki že leta noč in dan pronica skozi strop predora pod Kostanjevico, skozi
katerega vodi kolesarska steza in da odteka iz poškodovane cevi, ki napaja s
pitno vodo sosednjo Gorico. Če to drži, je s strani odgovornih javnih služb to
skrajno neodgovorno početje, če tega še niso sanirali in pričakujemo seveda
takojšnjo sanacijo.«
svetnika mag. Davorina Mozetiča – ustno pobudo:
»Razširjam moje vprašanje s sledečim: točno naj se zbere komu in v kolikih
primerih, po datumu, je ta mestni svet odkupil zemljišča, v podobnem primeru kot
sem že dal pobudo za Volčjo Drago. Pove naj se tudi to, kdo je kriv za to, da do
danes tega ni bilo. “
svetnika Mirana Müllnerja – pisno pobudo za odstranitev kontejnerjev pri
Dijaškem domu ob Streliški ulici v Novi Gorici
svetnice Darinke Kozinc – ustno pobudo:
“Imela bi samo eno pobudo, in sicer sem predlagala že enkrat prej, pa tudi ni
bilo ugodeno, zato sem jo dala pisno. Se pravi, da bi se povezava Bevkovega trga
do MONG, kjer je prehod za pešce, naredila ovira, podobna kot so jo naredili v
Mestni občini Koper, ker s tem bi se ta dva dela nekako povezala, ker tam hodi
zelo veliko ljudi.”
svetnika Tomaža Horvata – ustno pobudo:
“Imam dve kratki pobudi, in sicer bi obnovil mojo pobudo, ker nisem bil zadovoljen
z odgovorom glede namestitve oz. napeljave vode do trim steze v Panovcu.
Mogoče bi še enkrat prosil, ali je to možno postoriti, ker mnogo nas to trim stezo
uporablja za vsakdanjo potrebo oz. za rekreacijo, ki je nujno potrebna za vsakega
občana te občine.”
svetnika Mateja Arčona – ustno pobudo:
“Bom zelo kratek, pridružil se bom pobudi, ki jo je dal kolega Tomaž Horvat glede
zagotovitve pitne vode rekreativcem v Panovcu. Mislim, da je bilo veliko investicij
na področju športa, tudi v Športnem parku že narejenih, tu pa bi šlo za manjšo
investicijo. Mislim, da je bila pobuda dana tudi s strani društva Filipides na mestno
občino in tudi sam osebno polagam na srce občinski upravi, da se potrudi, da se
za te rekreativce, ki jih je kar precej v Panovcu, uredi to pitno vodo.”
Oddelku za družbene dejavnosti:
svetnika Roberta Goloba – ustno pobudo:
»Ravno danes sem bil informiran o tem, da vrtec Nova Gorica zbira donacije
za klima naprave. Ne da bi se hotel hvaliti, ker smo dali donacijo kot podjetje,
ampak zelo čudno je to, da smo pred tremi leti za mestno oblast znali poskrbeti
za klima naprave, da pa za vrtec, kjer gre za otroke, ki si lahko malo manj
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-

-
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pomagajo kot občinski uradniki, to prepuščamo zbiranju denarja s strani
staršev. Prosim, da se ta zadeva razišče in da se temu primerno nemudoma
ukrepa in ne glede na denar, ki bo zbran z donacijami, to zadevo uredi iz
občinskega proračuna in naj se donacija porabi za igrala, ki so potrebna.“
svetnice Ive Devetak – ustno pobudo:
“Pridružujem se pobudi g. Horvata v zvezi z urejanjem otroških igrišč in dajem še
dodatno pobudo, da pristojne službe na oddelku za družbene dejavnosti pripravijo
prioritetni seznam obnove športnih in otroških igrišč v naši občini, tako kot smo to
imeli včasih. Če rabite pomoč, vam je na uslugo delovna skupina za otroška
igrišča pri Zvezi prijateljev mladine Nova Gorica.”
svetnika Mirana Müllnerja – ustno pobudo:
“Kot tretjo zadevo pa bi bilo potrebno dve besedi reči tudi o novo nastalem igrišču
za Osnovno šolo Kozara, ki je postavljeno na pol, kjer se ne ve, čigavo je
lastništvo, ali je to del javnega dobra oz. ali rekreativci sploh lahko stopijo na to
igrišče. Takrat, ko ga OŠ Kozara ne uporablja in takrat, ko ga ne uporablja tudi
Društvo mladi nogometaš glede na to, da je mestna občina odstopila zemljišče,
da je Nogometna zveza dala za igrišče umetno travo, bi bilo primerno, da so takrat
vrata odklenjena, da ga lahko občani iz tistega konca Nove Gorice uporabljajo,
seveda pod normalnimi pogoji in brez motenja javnega reda in miru.”
svetnika Mirana Müllnerja – ustno pobudo:
“Druga pobuda pa se navezuje nekoliko na pobudo, ki jo je dal g. Horvat. V Novi
Gorici je premalo igrišč za rekreacijo, kjer bi občani tako najmlajši kot tudi starejši,
lahko vrgli na koš, odigrali tekmo malega nogometa ali kakšnega drugega športa.
Izpostavil je že problematiko na Gradnikovi 25 in se popolnoma strinjam. Celo v
prejšnjem mandatu pred dvemi leti je bil sprejet sklep oz. dana obljuba župana, da
se bo na tem igrišču uredila tudi razsvetljava. Hkrati pa bi opozoril tudi na igrišče
na Rafutu, kjer bi bilo potrebno obnoviti mrežo, kjer otroci dnevno redno igrajo.“
svetnika Tomaža Horvata – ustno pobudo:
“Asfaltna podlaga na igrišču na Gradnikovih brigadah je že močno izrabljena in je
hrapava, je zelo nevarna za igro in tudi za otroke, ki se tam gibljejo. Zato prosim
oddelek za družbene dejavnosti, da prouči možnost preplastitve in bi s tem rešili
to nadlogo, ki je na duši tem prebivalcem. “

Miran Ljucovič
VODJA SLUŽBE MS

