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Številka: 900-20/2019-12 
Nova Gorica, 20. marec 2019    
  
 

DODATNI ODGOVORI 
 

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

 
 
3. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. marec 2019  
 
 
1. SVETNICA TANJA VONČINA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podala naslednjo pobudo:   
Spoštovani g. župan, ugotavljam, da je na Trnovski in Banjški planoti kar nekaj krajev 
brez vodovoda, med katerimi sta tudi zaselka Zavrh in Mimovec v Krajevni skupnosti 
Trnovo. 
Prosim za uvrstitev teh dveh zaselkov v program izgradnje novih vodovodov v  Mestni 
občini Nova Gorica v obdobju 2018-2022 in hkrati predlagam, da bi že v prvem 
rebalansu  proračuna 2019 poskrbeli za pripravo projektne dokumentacije. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:   
Kot že v pobudi ugotavlja svetnica je na območju občine še kar nekaj krajev oz. območij brez 
javnega vodovoda, velik delež le-teh se nahaja na območju Trnovske in Banjške planote. V 
večini primerov gre za območja izven t.i. območij poselitve, to je izven območij, kjer je občina 
dolžna zagotoviti javno omrežje za oskrbo s pitno vodo. Tudi navedeni območji – zaselka 
Zavrh in Mimovec spadata v to skupino območij. 
Opremljanje območij Mimovec in Zavrh je sicer bilo obravnavano v Naboru investicijskih 
vlaganj, ki ga je za mestno občino leta 2011 izdelalo Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija 
d. d.. Ocenjen strošek dograditve vodovoda na območju Mimovec (izgradnja vodovoda v 
skupni dolžini 2.250 m, oskrba 10-ih hiš - od teh 7 stalno naseljenih) je po tedanjih izračunih 
znašala skoraj 450.000 EUR, ocenjen strošek dograditve vodovoda na območju Zavrha 
(izgradnja vodovoda v skupni dolžini 3.653 m, oskrba 16-ih hiš - od teh 11 stalno naseljenih) 
pa dobrih 700.000 EUR. Glede na pretekle primerljive investicije se skupna vrednost obeh 
investicij giblje okrog 1 mio EUR. Ocenjeni investiciji nista finančno zahtevni samo iz vidika 
skupnega stroška, predvsem izstopata glede na strošek priključitve posameznega objekta. 
V zadnjih letih je občina za namen opremljanja s komunalno infrastrukturo, v prvi vrsti 
dograditev kanalizacijskih sistemov in izgradnje Centralne čistilne naprave Nova Gorica, 
namenila ogromna sredstva, kar se posledično odraža v višjem strošku omrežnine in skupnih 
cenah navedenih storitev. Prav tako je potrebno izpostaviti potrebo po začetku sistematične 
obnove dotrajanih vodovodnih sistemov v občini zaradi vse večjih vodnih izgub (magistralni 
vod iz vodarne Mrzlek, primarni vodovod Rožna Dolina, itd.). 
Poleg tega je potrebno izpostaviti, da na območju zaselkov, skladno z Odlokom o 
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS št. 71/16 s 
spremembo), občina krije strošek prevoza pitne vode gospodinjstvom, ki nimajo možnosti 
priključitve na javni vodovod, obenem pa se preverjajo pravne možnosti za subvencioniranje 
stroškov prevoza pitne vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti, 
kar trenutno veljavni odlok ne omogoča. 
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2. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je skladno z 21. členom poslovnika 
mestnega sveta najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:    
Na mojo pobudo pred tremi leti se je v proračunu MONG vsa leta zagotovilo sredstva 
za odstranjevanja zapredkov borovega prelca. Tudi letos sem pristojne službe že sredi 
januarja obvestila o zapredkih. Ti so bili večinoma odstranjeni, a žal ne povsod. Tako 
smo lahko celo v bližini otroških igrišč in vrtcev  opazovali kolonije gosenic, ki 
predstavljajo hudo grožnjo za zdravje, predvsem otrok in živali.  
Zanima me, zakaj so pristojne službe očitno prepozno začele z odstranjevanjem 
kokonov in zakaj ti niso bili odstranjeni povsod v mestu, še posebej v bližini vrtcev, šol 
in otroških igrišč? 
Zanima me še, kakšni bodo nadaljnji ukrepi, saj se prelec ne pojavlja samo na borovih, 
ampak tudi na hrastovih drevesih? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Mestna občina Nova Gorica izvaja odstranjevanje borovega prelca iz javnih zelenih površin 
že leta, od leta 2013 pa to počne redno na letni ravni.  
Razširjeni prisotnosti borovih prelcev v mestu botruje velika prisotnost drevnin v mestu, 
bližina naravnega okolja in letos še posebej zelo suha zima.  
Uprava Mestne občine Nova Gorica je odstranjevanje borovega prelca naročila pravočasno. 
Sama izvedba del se je začela konec januarja in je zaradi dodatnih del trajala do konca 
februarja. Odstranjevanje je potekalo na 21 lokacijah po mestu, kjer imamo največ borov, 
med njimi so prvenstveno kot vsako leto tudi lokacije ob vrtcih in igriščih (vrtec Kurirček, nov 
vrtec na Cankarjevi, igrišče v borovem gozdičku, ob stadionu…). Pri letošnji izvedbi 
odstranjevanja smo se odločili za temeljitejši pristop (z dvigalom in s plezalno tehniko) in 
posledično je bilo pregledanih in počiščenih kar 160 dreves. Zaradi prisotnosti izvajalca v 
samih krošnjah je bilo odkritih tudi več gnezd, ki sicer ob pregledu iz tal ostanejo skrita. 
Tekom delovnega procesa so bila tako odkrita nova gnezda, ki jih je izvajalec del dodatno 
odstranil. Temu primerni so bili tudi izdatki, ki jih je občina namenila za odstranjevanje in so 
se v primerjavi s prejšnjimi leti povečali za 200%, kar lahko pripišemo predvsem prej 
omenjenim dejstvom. 
Naj svetnici pojasnimo, da je od uprave mestne občine nemogoče pričakovati vseh borovih 
prelcev v mestu, saj je število dreves na javnih površinah v Novi Gorici izjemno veliko, poleg 
tega uprava ne more izvajati odstranjevanja borovega prelca na zasebnih zemljiščih kot tudi 
ne na zemljiščih, ki niso v upravljanju Mestne občine Nova Gorica. Za to morajo poskrbeti 
lastniki oziroma upravljalci sami.  

Glede vprašanja odstranjevanja hrastovega sprevodnega prelca, ki se v tem času pojavlja v 
kolonijah gosenic, pojasnjujemo, da se slednjega v preteklosti ni odstranjevalo, zato tudi ni 
predvidenih sredstev v letošnjem proračunu.  Ne glede na to, smo se odločili, da bomo v 
letošnjem letu spremljali razširjenost pojava in v kolikor bomo ocenili, da je potrebno, bomo v 
naslednjem proračunskem letu zagotovili sredstva za njihovo odstranjevanje.  

Svetnico obenem obveščamo, da bomo v primeru prejete informacije o prisotnosti borovega 
prelca na posamični lokaciji,  ustrezno ukrepali. V kolikor so ji take lokacije znane, naj jih 
prosim posreduje oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo.   
 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
   


