Številka: 900-29/2015-4
Nova Gorica, 28. oktober 2015

DODATNI ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2015

1.

SVETNIK EGON DOLENC je podal naslednjo pobudo:
Imam naslednjo pobudo.
Uprava MONG naj od Ministrstva za okolje in prostor pridobi informacije v kakšni fazi je
načrt za zmanjševanje ogroženosti pred poplavami za porečje reke Vipave, še posebej
za predel reke Vipave od Saksida nizvodno do Prvačine.
MONG je lastnica večine parcel v k.o. Prvačina, ki so v Občinskem prostorskem načrtu
opredeljene kot območja proizvodnih dejavnosti. Vse te parcele se nahajajo na
poplavnem območju, kar posledično pomeni, da so neprimerne za gradnjo. Po
strokovnih ocenah bi se zadeva lahko sanirala z nasutjem terena v višini enega metra.
Menim, da bi načrt zmanjševanja ogroženosti pred poplavami med drugim moral
vsebovati tudi poglabljanje struge reke Vipave. Vezano na že občasno izvajanje del
čiščenja struge reke Vipave in na načrt zmanjševanja ogroženosti pred poplavami naj
uprava MONG poskuša zagotoviti, da bi se izkopani material, to se pravi prod, iz struge
reke Vipave odlagal na zgoraj omenjeni teren. S tem bi dosegli dvig terena na nivo, ki
ne bi bil poplavno ogrožen, posledično pa bi teren lahko služil svojemu namenu.

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Vlada
RS je leta 2010 sprejela Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta
zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, kjer je v 19. členu določeno, da bo ministrstvo
načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti dokončalo in objavilo do 22. decembra 2015. Do
danes načrti še niso zaključeni in niti objavljeni.
Na območju, ki je v Občinskem prostorskem načrtu opredeljena kot območje proizvodnih
dejavnosti gre za posege v poplavna območja, kjer je točno določeno kaj se sme in kaj ne,
glede na razrede poplavne nevarnosti. Podan predlog sanacije z nasutjem terena v višini
enega metra težko izvedljiva v luči veljavne sektorske zakonodaje, prav tako je izjemno
omejena možnost poglabljanje struge in odstranjevanje naplavin zaradi pogojev iz naslova
varovanja narave. Preveritev izvedljivosti predlaganih ukrepov je možna le v sklopu celovitega
načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, ki bi obsegal širše območje in v sklopu
katerih bi se lahko opredelili ustrezni omilitveni ukrepi.
Uprava Mestne občine Nova Gorica ne vidi realnih možnosti, da bi prednostno pripravljala
celovit načrt zmanjševanja ogroženosti pred poplavami. Smiselnost priprave celovitega načrta
zmanjševanja ogroženosti pred poplavami bomo preverili, ko bo ministrstvo zaključilo z
pripravo načrtov skladno z Uredbo.
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2.

SVETNIK SIMON ROSIČ je podal naslednjo pobudo:
Podajam naslednjo pobudo.
V Goriški.si že več mesecev raziskujemo teren in pobudo za strateško usmerjanje
Goriške na področju športnega turizma. Vključujemo podjetja, posameznike,
organizacije in strokovnjake. Skupaj z vsemi omenjenimi akterji in ob posvetovanju z
nekaterimi občinskimi uradniki ter RRA ugotavljamo, da je čas, da v MONG oblikujemo
politični konsenz o prioritetah na področju športa in turizma. Torej, župan in mestni svet
se morajo poenotiti o tem, kaj bodo prioritete na področju športa in turizma, sprejeti
ustrezen strateški dokument in osredotočiti napore na razvoj turizma v partnerstvu s
podjetji in organizacijami, ki delujejo na tem področju.
Spoštovani župan, predlagam vam, da pod svojim okriljem oblikujete strateško delovno
skupino, ki bo mestnemu svetu predlagala osnutek prioritet, na osnovi katerih se bodo
odvijale vse nadaljnje aktivnosti na področju športa in turizma. Kajti, najprej moramo
vedeti, kaj in kam hočemo na področju turizma in gospodarstva, šele nato lahko
sprejmemo ustrezne ukrepe, upravi smiselno naložimo delo in ugotovimo, ali sploh
potrebujemo dodatne pravne osebe in uradnike za razvoj turizma.

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je skupaj z
Občino Brda, Občino Kanal ob Soči, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko in
Občino Šempeter-Vrtojba v postopku ustanavljanja skupnega javnega zavoda "Javni zavod
za turizem Goriške". Namen ustanovitve zavoda je načrtovanje, organiziranje in izvajanje
razvoja turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje
naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje
razvoja turizma na ravni celotnega območja Goriške. Z uporabo besede turizem je seveda leta mišljena v najširšem pomenu in vključuje seveda tudi športni turizem.
Nalogo, ki jo želite oziroma predlagate, da jo opravi strateška delovna skupina bo prva naloga
novega direktorja zavoda skupaj s strokovnim svetom zavoda. Strategijo razvoja turizma, ki jo
bo direktor s strokovnim svetom pripravil, bo moral potrditi tudi svet zavoda. Usklajeno s
sprejetim krovnim dokumentom razvoja turizma na območju šestih občin ustanoviteljic bomo v
vsaki občini določili prioritete oziroma akcijski načrt izvajanja določenih aktivnosti po
posameznih letih za dosego želenih ciljev, ki bodo v krovnem dokumentu "Strategija razvoja
turizma na Goriškem" ali kako drugače poimenovanem, opredeljeni. Upravičena želja in
ambicija je, da bi na področju turizma v bodoče vseh šest občin delovalo mnogo bolj
usklajeno in z jasno določenimi cilji in potmi za dosego teh ciljev.
Gradivu za sprejetje odloka o ustanovitvi javnega zavoda bomo priložili tudi predlog smernic
razvoja turizma v naši občini, ki bo pripravljen s strani Turistične zveze Nova Gorica in
katerega boste svetnice in svetniki lahko dopolnili in popravili. Ta dokument naj bi bil v
dodatno pomoč direktorju in strokovnemu svetu pri pripravi strategije razvoja turizma na
območju občin ustanoviteljic zavoda.
3.

SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je podala naslednjo pobudo:
Imam eno pobudo.
Na pobudo odbora za kulturo, šolstvo in šport je na julijski seji projektna pisarna
predstavila poročilo o stanju projektov s področja družbenih dejavnosti in možnosti
prijav na razpise programa Evropske unije.
Mislim, da je predstavitev zaskrbela vse člane odbora, saj bi si želeli, da je ob trenutni
finančni situaciji v mestni občini občinska uprava učinkovitejša pri pridobivanju
evropskih sredstev. Zlasti nas je zaskrbelo dejstvo, da je bilo vseh dvanajst projektov,
kjer je bil razpis že zaključen, neodobrenih. Res je, da je kar nekaj projektov tudi
prijavljenih in upam, da bomo sedaj pri kandidiranju uspešnejši.
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Vseeno pa bi županu predlagala, da bodisi okrepi projektno pisarno z namenom
učinkovitejšega pridobivanja finančnih sredstev, s tem pa seveda ne mislim novih
zaposlitev in bolj usklajenega delovanja s pristojnimi oddelki, bodisi razmisli o tem, da
nalogo pridobivanja evropskih in državnih sredstev opravlja na primer Regijska razvojna
agencija.
Predlagam tudi, da se na naslednji seji obravnava poročilo dela projektne pisarne.
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Uprava Mestne občine Nova
Gorica meni, da pridobivanje drugih virov za sofinanciranje razvojnih programov projektov ter
investicij, predvsem sredstev programov Evropske unije,
lahko pomembno okrepi
investicijsko zmožnost ter razvojni zagon občine.
V podporo temu v okviru urada direktorja deluje projektna pisarna, ki v sodelovanju z oddelki
in kabinetom skrbi za sistematično izvajanje projektov in investicij ter na drugi strani v okviru
»skupine za pridobivanje sredstev EU« spremlja ter se odziva na vse možnosti za pridobitev
sredstev iz programov Evropske unije. Skupina se redno tedensko sestaja na operativnih
sestankih. Skupino sestavljajo zaposleni v okviru uprave mestne občine in strokovna
sodelavka Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o., ki pomembno prispeva k
usklajenemu delovanju podporne institucije in mestne uprave ter s tem okrepitvi možnosti
pridobivanja EU sredstev. Za pripravo zahtevnejših projektnih predlogov in prijav so
oblikovane posamezne projektne skupine.
Ker menimo, da se možnosti uspešnega pridobivanja EU sredstev ter, da lahko kvalitetne
projektne predloge in prijave pripravimo le s sodelovanjem s strokovnimi in drugimi
institucijami v okolju, naše delo temelji na rednem sodelovanju z določenimi organizacijami in
institucijami ter občasnem sodelovanju s posameznimi organizacijami, institucijami in društvi
in v primerih priprave in vključevanja specifičnih vsebin v okviru projektov in prijav.
Priprave in prijave na EU sredstva zahtevajo veliko znanja, spretnosti, natančnosti
intenzivnega dela ter povezovanja in koordinacije. Kljub napornemu delu je končni rezultat –
pridobitev sredstev EU – negotov.
Projektna pisana je pričela z delovanjem ravno v obdobju zaključevanja finančne perspektive
EU 2007-2013, torej v obdobju, ko so bili objavljeni le redki javni razpisi in s tem možnosti
pridobitve sredstev programov EU manjša.
Ker aktualno programsko obdobje, še posebej programi čezmejnega (Slovenija/Italija,
Slovenija/Austrija), transnacionalnega (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje,
Jadransko-jonski program (ADRION) in medregionalnega (INTERACT III, INTERREG
EUROPE, URBACT III, ESPON 2020) sodelovanja ter na drugih programih s področja
mladih, kulture (Horizon 2020, Mladi /YOUTH, COSME, ERASMUS +, LIFE, RIGHT,
CITIZENSHIP, HEALTF for GROWTH, CREATIVE EUROPE, Democracy and human
rights…..) temeljijo na že vzpostavljenih trajnih mrežah in partnerstvih ter na prepoznavnosti
posamezne institucije, kar se je pokazalo ob prvih dveh razpisih novega programskega
obdobja (Alpine Space in Interreg Europe), načrtujmo okrepiti delo v smeri vključevanja v
mednarodne mreže in partnerstva ter povečanja prepoznavnosti Mestne občine Nova Gorica
v mednarodnem prostoru.
V projektni pisarni bomo pripravili poročilo o delu v okviru zaključnega računa, načrtujemo pa
tudi organizirati posebno predstavitev našega dela, na katero bodo povabljeni tudi svetnice in
svetniki.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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