Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Številka: 062-03-12/2003
Datum: 13.3.2006

ZADEVA: POROČILO O DELU SOSVETA
Na podlagi 21. člena Zakona o policiji in 11. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica je
mestni svet Mestne občine Nova Gorica 26.10.2000 sprejel Odlok o ustanovitvi sosveta
za zagotavljanje večje varnosti občanov. Odlok določa delovno področje, naloge, sestavo
in delovanje sosveta. Sosvet ima enajst (11) stalnih članov, ki so njegovi člani po funkciji.
Mandat članov traja štiri leta.
Sosvet sestavljajo: župan, kot predsednik, komandir PP Nova Gorica, predstavnik
mestnega sveta, Cvetko Saksida, direktor občinske uprave, predstavniki javnih zavodov s
področja vzgoje in izobraževanja – ravnatelj OŠ, ravnatelj srednjih šol, direktor centra za
socialno delo Nova Gorica, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
direktor javnega zavoda zdravstvenega doma, predsednik družbe HIT d.d., predsednik
KS Nova Gorica in po potrebi tudi nestalni člani predstavniki organov in organizacij, ki
posredno ali neposredno vplivajo na varnost občanov. Naloge sosveta so lahko tudi za
širše območje mesta oz. občine, zato lahko pritegne k sodelovanju druge sosvete v
sosednjih občinah.
Sosvet je imel v tem mandatu naslednje sklice sej z dnevnim redom:
1. seja sosveta, 20.3.2003
Dnevni red:
1. Poročilo o varnostnih razmerah v letu 2002 na območju Mestne občine Nova
Gorica
2. Problematika vandalizma
3. Razno.
2. seja sosveta, 23.10.2003
Dnevni red:
1. Predstavitev aktualnih varnostnih razmer glede kršitve javnega reda v gostinskih
lokalih, nasilništvu in vandalizmu v Novi Gorici
2. Predstavitev preventivnih aktivnosti na posameznih področjih (vandalizem,
nasilništvo, mladi v prometu)
3. Informacija Centra za zdravljenje odvisnosti drog
4. Razno.
3. seja sosveta, 8.4.2004
Dnevni red:
1. Ocena stanja varnosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2003
2. Razno.
4. seja sosveta, 9.3.2005
Dnevni red:
1. Obravnava ocene stanja varnosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2004
2. Poročilo o izvajanju novega Zakona o varnosti v cestnem prometu
3. Razno.

5. seja sosveta, 30.8.2005
Dnevni red:
1. Obravnava problematike v zvezi z delavnico metadona in ilegalnimi stanovalci v
parkirni hiši v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici
2. Razno.
6. seja sosveta, 6.12.2005
Dnevni red:
1. Obravnava trenutnih razmer glede problematike prepovedanih drog v Novi Gorici
2. Razno.

Iz zapisnikov vseh teh sej lahko navedemo nekaj najvažnejših sklepov:
-

-

-

-

-

Sosvet sprejema poročilo o varnostnih razmerah na območju Mestne občine Nova
Gorica in s tem tudi poročilo Policijske postaje Nova Gorica za leto 2003 (1.seja),
leto 2004 (3. seja), leto 2005 (4. seja).
Sprejme se poročilo o izvajanju Zakona o varnosti v cestnem prometu .
Pošlje se predlog Ministrstvu za promet – direkcije za ceste , da se na državni
cesti R244 odsek 365 skozi naselje Rožna Dolina omejitev hitrosti zviša iz
sedanjih 50 km/h na vsaj 60 km/h.
Število redarjev naj bi se na območju MO Nova Gorica in Občine ŠempeterVrtojba povečalo in sicer na osnovi sodelovanja obeh občin.
MO Nova Gorica bo pisala ministrstvu za promet, da tukajšnji prebivalci želijo, da
se na nekaterih mestih odpravi nerazumne omejitve hitrosti.
Na kritičnih območjih (s stališča vandalizma in kriminalitete) v Novi Gorici naj se
postavi video nadzor in ustrezna osvetlitev.
Redarji naj uvedejo merjenje hitrosti v mestu.
V skladu s proračunskimi možnostmi naj se čim prej osvetli cesto proti predoru.
Ministrstvu za notranje zadeve bo MO Nova Gorica poslala predlog za povečanje
policistov na tem območju.
Vsako leto v proračunu predvideti sredstva za zavarovanje šolskih okolišev z
ustrezno ograjo ter poskrbeti za osvetlitev otroških igrišč.
Policija naj nadaljuje s preventivnimi akcijami med določenimi ciljnimi skupinami
prebivalstva, ki so se do sedaj pokazale kot zelo uspešne.
MO Nova Gorica bo uredila lastništvo in upravljanje parkirne hiše na ulici
Gradnikove brigade.
MO Nova Gorica bo s pomočjo svojih služb poskrbela za čiščenje in izpraznitev
prostorov v parkirni hiši.
Policija bo še naprej preganjala preprodajalce ter še bolj poostreno nadzirala
parkirno hišo.
Ministrstvu za notranje zadeve se predlaga uvedbo slovensko-italijanskih patrulj in
s tem lažje nadzorovanje dilerjev z obeh strani meje.
Vsaka od pristojnih služb najprej v svoji sredini ugotovi in analizira stanje na tem
področju in pripravi vizijo reševanja problemov, le-to pa posreduje Oddelku za
družbene dejavnosti MO Nova Gorica.
MO Nova Gorica bo do konca oktobra pripravila predloge za rešitev problema z
dnevnim centrom ter poiskala primerno lokacijo. Pri urejanju dnevnega centra naj
bi sodelovale tudi sosednje občine, saj je veliko brezdomcev tudi iz teh občin.
Dnevni center bo potrebno obogatiti z vsebinami in programi, le te pa bo potrebno
pripraviti s skupnimi močmi vseh pristojnih služb (Center za socialno dela, LAS,..)

-

Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov pa je tudi organiziral skupaj s
Policijsko upravo Nova Gorica razgovor s krajani mesta Nova Gorica na temo:
Problematika prepovedanih drog in negativnih pojavov v mestu Nova Gorica

Ocenimo lahko, da so bili velika večina sklepov sosveta uresničeni, razen nekaterih, ki so
vezani na plane izvedbe in finančno zmožnost proračuna. Tu lahko omenimo predvsem
osvetlitev Vojkove ceste do predora, osvetlitev vrtca v Kromberku, osvetlitev otroškega
igrišča na Ledinah. Prav tako so b izvajanju sklepi, ki so vezani na odločitve ali ukrepanje
organov na državnem nivoju.
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