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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10,
84/10-odl US in 14/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU 12) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne _________________ sprejel

SKLEP
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme sklep o spremembi obrazložitve
proračunske postavke Načrta razvojnih programov 2015-2018 OB084-13-0028 –
Vodovodna cesta na način, da se glasi:
»Namen in cilj
Osnovni namen projekta je ureditev dela cestnega omrežja, kot sodobnega, varnega in
povezanega cestnega omrežja v okviru mreže občinskih cest. Cilj projekta je pridobitev
projektne in investicijske dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo načrtovanih povezav
oziroma odsekov, ki bodo zagotavljali varnost vsem udeležencem v prometu ter
zagotavljali ustrezno povezanost območja.
Stanje projekta
Projekt Vodovodna cesta obsega tri faze, obenem pa je v projekt zajeto tudi urejanje
križišč, ki so povezana z izgradnjo celotne Vodovodne ceste. V letu 2014 je tekel
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za II. fazo Vodovodne ceste, ki obsega
izgradnjo novega odseka Vodovodne ceste od nakupovalnega centra Qulandija do
križišča pri Komunali vključno z meteorno kanalizacijo, vodovodom, plinovodom ter javno
razsvetljavo. Sama izgradnja II. faze Vodovodne ceste je tesno vezana na izgradnjo
križišča pri Komunali, ki je samostojen projekt, in sicer je predvideno, da se bo
Vodovodna cesta navezala na rekonstruirano križišče (začasno ali v končni varianti).
Zaradi navedenega bo potrebno načrtovati predhodno oziroma sočasno izvedbo
rekonstrukcije križišča. III. faza predvideva izgradnjo Vodovodne ceste od križišča pri
Komunali do križišča z Industrijsko cesto (vstop v območje bivšega kompleksa Meblo) z
ureditvijo povezave in križišč (priključevanj). Projekt je v fazi priprave za izvedbo južnega
kraka križišča pri Komunali (priprava PZI dokumentacije), ki je del pogodbenih obveznosti
med MONG in Hypo leasingom. Obenem se ureja pogoje in pridobiva projektno
dokumentacijo za izvedbo drugih del za ureditev križišč na območju OPPN Vodovodna.«
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Številka: 410-29/2014Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 410-29/2014-21
Nova Gorica, 1. julija 2015
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju sklepa:
Temeljni razlog za spremembo besedila v obrazložitvi proračunske postavke OB084-130028 – Vodovodna cesta je v jasnejšem opisu načrtovanih izvedbenih dejavnosti ter
dopolnitev v delu, ki se nanaša na urejanje križišč in priključkov, ki omogočajo izvajanje
aktivnosti povezane z izgradnjo Vodovodne ceste.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom sklepa:
Glavni cilj, ki se ga želi doseči s sprejetjem sklepa, je podati jasnejši opis načrtovanih faz
izgradnje II. Faze Vodovodne ceste ter omogočiti investitorjem oz. lastnikom objektov na
in izven območja OPPN Vodovodna, da lahko pristopijo k gradnji, katere pogoji za
pridobitev gradbenega dovoljenja so povezani s podanimi pogoji iz veljavnega Odloka o
občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu OPPN Vodovodna.
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju:
-

Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa:
S sprejetjem sklepa se omogoča urejanje priključitev in križišč na območju OPPN
Vodovodna na način, da se omogoča izvajanje investicij gospodarskim subjektom na
območju.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa:
S sprejemom predlaganega sklepa za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove
materialne obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani sklep:
Sklep o načinu objave temelji na 2. odstavku 90. člena Statuta MONG.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN

