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Številka: 900-12/2018-7 
Nova Gorica, 17. april 2018 
  
 

 
DODATNI ODGOVORI 

 
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
35. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2018     
 
 
1. SVETNIK SIMON ROSIČ je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta najmanj 

tri dni pred sejo, podal naslednjo pobudo: 
 

V imenu svetniške skupine Goriške.si. podajam sledečo svetniško pobudo. 
Začenja se sezona izletov in dela v naravi in s tem tudi sezona klopov. Vemo, da so ti 
prenašalci virusa, ki povzroča KME (klopni meningoencefalitis). To je nevarna bolezen, ki ima 
lahko trajne posledice ali je celo smrtna. V Sloveniji letno zboli več kot 100 ljudi. 
Bolezen je mogoče popolnoma preprečiti s cepljenjem. Potrebni so trije odmerki cepiva v letu 
dni in nato vsakih 5 let poživitveni odmerek. Številni so predlogi, da bi bilo cepljenje proti KME 
vključeno v brezplačno shemo cepljenja na državnem nivoju, vendar se to zaenkrat še ni 
zgodilo. Trenutna precepljenost pri nas je pod 10 %. V sosednji Avstriji so imeli na primer v 
80-ih letih 20. stoletja podobno precepljenost in obolevnost za KME kot pri nas, pa so z 
intenzivno kampanjo in državno subvencijo dosegli več kot 90 % precepljenost in bolezen 
skoraj izkoreninili. 
 
Ker gre za pereč javnozdravstveni problem, v Goriški.si predlagamo  MONG, da v dogovoru z 
NIJZ OE Nova Gorica nameni sredstva v obliki subvencije za namen cepljenja proti KME za 
prebivalke in prebivalce MONG. Samo za predstavo, cena za odmerek cepiva je 34 eur, za 
popolno zaščito pa so potrebni trije odmerki. Torej zaščita stane štiričlansko družino več kot 
400 EUR. Če bi, na primer, odobrili 50 % subvencijo za cepljenje v višini le 10.000 EUR, bi s 
tem omogočili popolno cepljenje po subvencionirani ceni za 50 družin oziroma 200 
posameznikov! Ob tem dodajamo še, da so v nekaterih delih Slovenije, kjer so cepljenje proti 
KME prevzeli zdravstveni domovi, v različnih akcijah že ponujali popust pri cepljenju. 
 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Odgovor na svetniško 
pobudo pripravljamo skupaj z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica in 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Območna enota Nova Gorica. Odgovor na svetniško 
pobudo bomo posredovali v čimkrajšem možnem času.  
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2. SVETNIK EDBIN SKOK IN SVETNICA LJUBKA ČARGO sta skladno z 21. členom 
poslovnika mestnega sveta najmanj tri dni pred sejo, podala naslednjo pobudo: 
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar skladno z 21. členom poslovnika MS na 
župana in upravo mestne občine naslavljava naslednje svetniško vprašanje, in sicer 
kako potekajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo vrtca Grgar.  
Že 23. 01. 2017 sva na podlagi pobude krajanov Grgarja podala vprašanje v zvezi z 
izgradnjo vrtca Grgar. Takrat nisva dobila nedvoumnega odgovora. Od leta 2011 
krajani Grgarja in drugih KS strpno prenašajo in prosijo MONG za razširitev vrtca v 
Grgarju. Preteklo jesen smo lahko videli idejno zasnovo vrtca. V sprejetem proračunu 
v letu 2018 so res predvidena finančna sredstva. Potem ni bilo več nobene informacije 
oziroma dogodkov povezanih s tem. Krajani imajo informacijo, da še ni prišlo do 
odkupa zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo vrtca. Med krajani se širijo govorice, da 
se potem ni nič več zgodilo. Pripravljalna dela se vlečejo in ni natančnih odgovorov, 
kdaj se gradnja sploh začne. Krajani dobivajo vtis, da se gradnja vrtca zopet odmika. 
Naprošava, da nama natančno odgovorite, kaj je bilo v tem času narejenega in kateri 
postopki so trenutno v teku? V odgovoru naj bo tudi jasna izjava, če je kakorkoli 
ogrožen predviden rok za dokončanje vrtca Grgar v letu 2019. 
V izogib napačnim tolmačenjim in govoricam, naprošava župana in upravo mestne 
občine, da odgovori na svetniško vprašanje do seje MS, dne 19.4.2018. 
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Ob dejstvu, da je za namen izgradnje 
novega vrtca v Grgarju v proračunu 2018 zagotovljen del potrebnih sredstev (del pa v l. 
2019), strokovne službe MONG izvajajo vse aktivnosti, ki so temu dejstvu v tej fazi nujne, in 
sicer je idejna zasnova (IDZ) iz strani naročnika v fazi (končne) potrditve. Strokovna diskusija, 
ki pogojuje končno potrditev IDZ se izvaja in govori o načinu oz. sistemu gradnje, potencialni 
prijavi investicije na EKO SKLAD, prostorski preverbi in določitvi potrebnih parcel za gradnjo, 
o legalizaciji obstoječega parkirišča, ki stoji ob igrišču  ter služi tudi vrtcu, usklajevanje s 
DRSV (Direkcija Republike Slovenije za vode), glede statusa obstoječega dovoza iz glavne 
ceste, poteka potrebnih infrastruktur in dejstva o potrebni izvedbi (nove) kotlovnice za potrebe 
šole in s tem povezane zagotovitve vršne moči za namen vrtca. V l. 2018 je namen izvesti 
naročilo PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj za 
gradnjo, izvedba odkupov zemljišč ter ostalega, kar je potrebno za pričetek gradnje, ki bo 
izvedena v letu 2019. V istem letu je predvidena tudi primopredaja objekta uporabniku.    
 
 
3. SVETNIK EDBIN SKOK IN SVETNICA LJUBKA ČARGO sta skladno z 21. členom 

poslovnika mestnega sveta najmanj tri dni pred sejo, podala naslednjo pobudo: 
Na pobudo krajanov Lokovca skladno z 21. členom poslovnika MS na župana in 
upravo mestne občine naslavljava naslednje svetniško vprašanje, in sicer kako 
potekajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo Centra tehnične dediščine v Lokovcu.  
V lanskem letu je bil v okviru LAS potrjen projekt za izgradnjo Centra tehnične 
dediščine v Lokovcu. Po izboru na LAS je projekt šel v potrditev na ministrstvo. 
Krajane Lokovca in naju zanima, kaj se zdaj dogaja s tem, saj bi se projekt moral že 
začeti v lanskem letu. Tudi časovnica je bila izdelana na podlagi obljube, da se projekt 
začenja v lanskem letu. Ker smo že meseca aprila, nas zanima, ali ta časovnica še 
velja? V primeru, da jo bo treba popravljati, naju zanima, kdo bo to popravljal. Krajane 
Lokovca in naju zanima, če je kakorkoli ogrožen rok za dokončanje Centra tehnične 
dediščine v letu 2019? 
V izogib napačnim tolmačenjim in govoricam, naprošava župana in upravo mestne 
občine, da odgovori na svetniško vprašanje do seje MS, dne 19.4.2018. 
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: LAS V objemu sonca je  1. javni poziv za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU 
SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za leto 2016 
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zaključila dne 3. 2. 2017. Na javni poziv je bilo prejetih 12 predlogov operacij (projektov), v 
skupni višini zaprošenih sredstev sofinanciranja 455.786,81 EUR. Upravni odbor LAS je po 
izvedenem postopku administrativne kontrole, kontrole ustreznosti operacij in ocenjevanja 
operacij, ki ga je izvedla ocenjevalna komisija, dne 10. 5. 2017 odločal o izbiri in potrjevanju 
operacij. Izbral in potrdil je 5 operacij, upravičenih do sofinanciranja iz sredstev EKSRP 
(sredstva so namenjena operacijam LAS V objemu sonca), v skupni višini sofinanciranja 
289.118,72 EUR. Operacije so bile, po upoštevanem času za morebitne pritožbe in po 
dodatnih dopolnitvah, v poletnem času vložene v dokončno obravnavo in odobritev organu, 
pristojnemu za končno odobritev operacij, to je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP).  
Za Mestno občino Nova Gorica se bo izvedla operacija Kolesarjenje po Banjški in Trnovski 
planoti in operacija Center tehniške dediščine (v Lokovcu).  ARSKTRP je LAS V objemu 
sonca oz. RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica v marcu 2018 pozvala, naj 
pripravi dopolnitve in uskladitve operacij.  
Za operacijo Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti so bile dopolnitve in uskladitve 
pripravljene v marcu 2018. Odločbo o dokončni odobritvi sredstev za to operacijo pa lahko 
pričakujemo v aprilu 2018. 
Za operacijo Center tehniške dediščine (v Lokovcu) bodo dopolnitve in uskladitve 
posredovane na ARSKTRP dne 12. 4. 2018. Odločbo o dokončni odobritvi sredstev pa lahko 
pričakujemo v mđaju 2018. 
Po prejeti odločbi se lahko začne z izvajanjem operacij. 
 

 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                    Miran Ljucovič 

 




