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

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. julij 2015

1.

SVETNICA KARMEN SAKSIDA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednji vprašanji:
Kot predsednica sveta zavoda OŠ Dornberk sem bila seznanjena, da sta si razmere v
telovadnici OŠ Dornberk po prijavi staršev ogledali dve inšpekciji, zdravstvena
inšpekcija in inšpekcija za delo.
Obe sta na podlagi ugotovitev izdali tudi odločbi in zahtevata ukrepe, ki naj bi jih šola
izvedla do prvega septembra 2015, sicer bodo sledile denarne kazni in zaprtje objekta.
Zdravstvena inšpekcija v odločbi zahteva sanacijo strešne kritine, popravilo
poškodovanih tlakov v telovadnici ter sanacijo sledov zamakanja in poškodovanega
opleska. Inšpekcija za delo poleg sanacije strehe zahteva tudi zvočno sanacijo
objekta. Kolikor mi je znano, je vodstvo šole o obeh odločbah inšpekcije seznanilo tudi
odgovorne na občini, tako župana kot oddelek za družbene dejavnosti. Šola sredstev
za uresničitev naloženih ukrepov nima, zato me zanima, kako namerava odreagirati
MONG, ki je lastnica objekta?
Bo občina zagotovila sredstva za potrebne ukrepe, ali bo dopustila, da upravitelj
objekta plača visoke kazni, čeprav na slabe razmere v telovadnici lastnika opozarja že
dolga leta?
V skladu z 22. členom poslovnika mestnega sveta MONG, ki določa, da uprava ali
župan, če je vprašanje ali pobuda vloženo pisno tri dni pred sejo, odgovor podajo
neposredno na seji, prosim, da mi na obe vprašanji odgovorite na seji v četrtek
2.7.2015.

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Dne 22. 4. 2015 sta zdravstvena
inšpektorja po uradni dolžnosti opravila izredni inšpekcijski pregled v Osnovi šoli Dornberk in
to na podlagi pisne prijave staršev otrok, ki obiskujejo OŠ Dornberk. Prav tako je na podlagi
prijave staršev otrok, kateri obiskujejo OŠ v Dornberku, glede neustreznosti delovnih pogojev
v športni dvorani bil opravljen izredni inšpekcijski pregled tudi s strani inšpektorja RS za delo.
Oba sta o svojih ugotovitvah izdala tudi odločbi.
Zdravstveni inšpektorat RS nalaga izvedbo treh ukrepov do 1. 9. 2015, in sicer:
- Sanirati strešno kritino telovadnice tako, da ne bo več zamakalo telovadnice in
pomožnih prostorov ob njej,
- Popraviti poškodovane tlake v pomožnih prostorih telovadnice,
- Sanirati sledove zamakanja in poškodovan oplesk v garderobah za dečke in deklice,
sanitarnih prostorih telovadnice in ob koritu za umivanje nog uporabnikov telovadnice.
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Inšpektorat RS za delo pa je naložil izvedbo dveh ukrepov prav tako do 1. 9. 2015, in sicer:
- Sanirati poškodovano streho, tla in stene v športni dvorani in
- Zagotoviti varno delovno okolje, na podlagi meritev hrupa v športni dvorani pri pouku
telesne vzgoje.
Upravo MONG ugotovitve obeh inšpekcij ne presenečajo, kot tudi ne presenečajo vodstva
šole in prepričani smo tudi ne sveta zavoda OŠ Dornberk. Prav zaradi skupnega vedenja o
stanju obstoječe telovadnice in potrebnih sredstev za odpravo vseh pomanjkljivosti, ki so
zajete tudi v obeh zadnjih odločbah inšpekcijskih služb, je bila sprejeta edina racionalna
odločitev in to je odločitev o izgradnji nove telovadnice.
Na podlagi skupne odločitve o izgradnji nove telovadnice smo v tem trenutku v postopku
preverjanja prispelih ponudb za izbiro izvajalca za gradnjo telovadnice OŠ Dornberk. V kolikor
s strani neizbranih ponudnikov ne bo pritožb nad postopkom lahko pričakujemo v kratkem tudi
že uvedbo v delo.
Na žalost pa ima vsaka adaptacija ali novogradnja šolskih prostorov za posledico motenje
učnega procesa v času gradbenih del. Tako so bili učenci OŠ Milojke Štrukelj brez ustreznih
prostorov za izvajanje telesne vzgoje v času gradnje nove telovadnice. Učenci OŠ Ledine so
prav tako dve desetletji imeli telesno vzgojo v preurejeni učilnici do izgradnje prizidka k šoli z
novo telovadnico. V tem času so učenci OŠ Ledine imeli tudi mnogo slabše učne pogoje, saj
je bila šola izpraznjena in so se zanje morale poiskati rešitve na drugih lokacijah. V slabih
prostorskih pogojih so celotno letošnje šolsko leto preživeli tudi srednješolci Gimnazije Nova
Gorica zaradi dozidave gimnazije.
In temu se ne moremo izogniti niti v OŠ Dornberk. Telovadnico bo potrebno s 1. 9. 2015
zapreti in organizirati telesno vzgojo na drugačen način z izvajanjem čim večjega števila
aktivnosti na prostem in v ostalih prostorih šole, kot je šolska jedilnica. Prepričani smo, da bo
vodstvu šole skupaj z občinsko upravo uspelo čim bolj ublažiti negativne posledice
pomanjkanja primernega prostora za izvajanje telesne vzgoje.
S strani občinske uprave pa bomo skrbeli, da se bodo dela začela v najkrajšem možnem času
in tudi v najkrajšem možnem času kvalitetno zaključila s ciljem, da učenci OŠ Dornberk
pridobijo čim prej ustrezne prostore za izvajanje telesne vzgoje.
Dovolite, da se na tem mestu zahvalimo staršem otrok za dosedanje potrpljenje in
razumevanje ter jih hkrati prosimo, da so še malo potrpežljivi in razumevajoči, saj smo po
tolikih letih vendarle zelo blizu pridobitve novega objekta, ki bo vsem nam v ponos in
predvsem v veliko veselje naših otrok.
7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015

1.

SVETNIK VALTER VODOPIVEC je podal naslednjo pobudo:
Svetniki dveh strank Slovenskih socialnih demokratov in italijanskega Partito
democratico, ki delujemo v treh sosednjih občinah - Mestni občini Nova Gorica, Občini
Šempeter – Vrtojba in Občini Gorica se zavedamo potrebe po tesnejšem sodelovanju
pri obravnavi vprašanj, ki so skupne narave in zadevajo obravnavo prebivalcev vseh
treh občin. V zadnjem obdobju je sodelovanje nekoliko zamrlo, zato smo se odločili, da
s skupno pobudo trem županom ponovno odpremo ta prostor za skupne iniciative.
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov dajem pobudo županu, da skupaj z
ostalima dvema županoma Občine Šempeter – Vrtojba in Gorica povabite svetnike treh
občinskih svetov na skupno predstavitev dela in projektov v okviru EZTS.
Predstavitev dosedanjega dela ter načrtovanih projektov v okviru EZTS, inštitucije
katere glavni namen je prav uresničevanje skupnih potreb prebivalcev treh občin, je po
našem mnenju lahko korak k bolj plodnemu sodelovanju treh občin, svetnikov in
občinskih uprav. Področij, ki kličejo po skupnem delu je več, od urejanja infrastrukture,
do oblikovanja skupne turistične ponudbe, do obvladovanja prometnih tokov in še kaj.
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Na skupni seji treh občinskih svetov, bi svetniki podrobneje spoznali delo EZTS-ja.
Prepričani smo tudi, da bi se porodile druge pobude in predlogi trem občinskim upravam
in drugim deležnikom glede vprašanj, ki bi jih kazalo skupaj urejati, vse v želji po
hitrejšem razvoju tega območja.
Skupna seja naj bi poleg navedenega pripomogla tudi k boljšemu medsebojnemu
poznavanju in posledično tesnejšemu sodelovanju med tremi mesti, kar bi prispevalo h
kvalitetnejšemu življenju ljudi na tem območju.
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje EZTS GO je v obdobju 2013-15 s profesionalizacijo združenja – zaposlitvijo
koordinatorja in izjemno aktivnim delovanjem predsednika, podpredsednika, direktorice ter
županov občin članic združenja ter dodeljevanjem nalog v okviru občinskih uprav, okrepilo
izvajanje nalog, predvsem na področju:
 prepoznavnostjo EZTS GO na nacionalnem ter nivoju EU,
 koordinacije šestih odborov in s tem pripravo skupnih vsebin in projektov,
 doseganja pogojev za možnost pridobivanja sredstev evropske finančne perspektive
2014-2020,
 priprave in usklajevanja skupnih strateških projektov ter
 delovanje organizacije v smislu priprave in izvajanja postopkov, skladno s Statutom
EZTS GO.
Združenje deluje skladno s Konvencijo o ustanovitvi ter Statutom, ki določa organe in
pristojnosti. V letošnjem letu se, predvsem z namenom kvalitetne in medsebojno usklajene
priprave ključnih projektov dopolnjuje organizacijsko strukturo EZTS GO, ki bo zagotavljala
medobčinsko projektno sodelovanje in vključevanje deležnikov ter realizacijo na Skupščini
EZTS GO sprejetega Strateškega načrta, novembra 2013.
Strateški načrt EZTS GO določa ključna področja delovanja EZTS GO, ki jih tri občinske
uprave z namenom izboljšanja pogojev za delo in življenje prebivalcev območja načrtujejo
prioritetno izvesti, ukrepe za doseganje ciljev ter načine in mehanizme za izvajanje ukrepov.
Priprava strateškega načrta je potekala v sodelovanju z vsemi šestimi odbori EZTS GO,
sodelovanjem občinskih uprav, zbiranjem predlogov in pobud preko javnih dogodkov ter
preverjanjem že obstoječih pobud različnih deležnikov.
Strateški načrt je odgovor na izzive in priložnosti območja ter je skladen z razvojnimi
usmeritvami občin, nacionalnimi usmeritvami ter usmeritvami evropske kohezijske politike.
Strateški načrt določa tri prioritetne razvojne vsebine, in sicer:
 skupne storitve na področju zdravstva,
 ohranjanja in razvoja naravne ter kulturne dediščine in povezovanja ter promocije
turistične ponudbe s poudarkom na reki Soči in
 spodbujanje ekonomske revitalizacije območja nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi.
Kot že zgoraj navedeno, želimo ponovno poudariti, da se je EZTS GO že od samega
začetka prizadeval za vzpostavitev »projektnega laboratorija«, znotraj katerega bi si
predstavniki treh občin v okviru imenovanih odborov lahko izmenjevali stališča in oblikovali
ustrezne rešitve za reševanje skupnih čezmejnih vprašanj in izzivov in rezultat navedenega
procesa je zapisan v Strateškem načrtu EZRS GO.
Po sprejetju Strateškega načrta EZTS GO, s katerim so se seznanili občinski sveti vseh treh
občin (Mestni svet MONG, se je seznanil na svoji seji 21.11.2013) je EZTS GO v okviru
priprave Programa Slovenija-Italija 2014-2020 predlagal za umestitev v program vse tri
ključne ukrepe/projekte. Posebna projektna skupina, t.i. »Task Force«, za Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020 je v drugi polovici leta 2014 sprejela
odločitev, da se EZTS GO namenijo sredstva v višini 10 milijonov evrov za realizacijo dveh
ukrepov, kot pilotnih projektov, in sicer za »Čezmejni park Isonzo – Soča« in »Vzpostavitev
čezmejne mreže zdravstvenih storitev«.
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EZTS GO je torej s povečanjem prepoznavnosti samega združenja, ter kvalitetno pripravo
predlogov ukrepov uspela umestitev dveh ukrepov (»Čezmejni park Soča/Isonzo« ter
»Čezmejno zdravstvo«) v Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija za obdobje
2014-2020, kot podprograma, ki se bosta izvajala kot CTN – Celovite teritorialne naložbe, na
način programskega sofinanciranja. Vsebini sta skladni z izbranimi tematskimi cilji programa
čezmejnega sodelovanja. Umestitev ukrepa vezan na promet »Železniško vozlišče Gorica –
Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba«, ni bila možna. Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija za programsko obdobje 2014-2020 področje prometa ne določa, kot
prednostno področje.
Tako programsko obdobje 2014-2020 dodeljuje EZTS GO-ju osrednjo vlogo tako z vidika
strateškega razvoja kot tudi z vidika izvajanja programov in pridobivanja sredstev ter s tem
realizacijo enega izmed ciljev EZTS GO, to je zagotoviti pravno orodje za lažje upravljanje s
sredstvi in čezmejnimi projekti.
V letu 2015 so bile za konkretizacijo prednostnih ukrepov, kot pilotnih projektov oblikovani
strokovni skupini »task force«, sestavljeni s predstavnikov občinskih uprav in strokovnih
institucij, ter skupne delovne skupine, ki konkretizirajo projekta. Poleg navedenega se
vzpostavljajo delovne skupine za pripravo predlogov projektov in pripravo prijav, ki so
vsebinsko skladne s Strateškim načrtom. V maju mesecu je MONG, kot nosilka projekta v
mednarodnem partnerstvu vsebino prometa prijavila na i. stopnjo javnega razpisa v okviru
Programa Horizont 2020.
Sočasno EZTS GO v okviru delovanja odborov ter izvajanja različnih oblik odprtih dogodkov
usklajuje pripravo novih vsebin, ki so na območju prepoznane kot skupni izzivi oziroma
prednosti v smeri kvalitetnejšega okolja za delo in življenje prebivalcev skupnega območja. V
letu januar 2014-maj 2015 je EZTS GO izvedel 12 sestankov odborov in drugih javnih
dogodkov.
Podrobnejše informacije o delu EZTS GO so dostopne na spletni strani http://www.eurogo.eu/sl/, kjer so na razpolago kontakti za posredovanje predlogov.
EZTS GO je trenutno v intenzivni fazi priprave prednostnih ukrepov/pilotnih projektov, ki bosta
posredovana na Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija za obdobje 2014-2020, ki
bosta po dokončani pripravi predstavljena občinskim svetom sodelujočih občin. Predlog
skupne predstavitve oziroma izvedbe skupne seje bo posredovana Skupščini EZTS GO, ki se
bo glede izvedbe predloga opredelila.
2.

SVETNIK MIRAN VIDMAR je podal naslednjo pobudo:
Pripravil sem svetniško vprašanje oziroma pobudo, ki se tiče naše vasi in se glasi tako.
Po dvanajstih letih prošenj, opozarjanj in zahtev je javna cesta do treh hiš, to je na
Preserjah številka 47, še vedno neprevozna. Gre za ne kategorizirano javno cesto,
parc. št. 4905/4 k.o. Branik, ki poteka po zemljišču, ki je javno dobro. Njen obstoj sega
daleč v zgodovino. Z izgradnjo nove povezave z Branikom pa je njena uporaba
omejena na dostop do treh hiš in kmetijska zemljišča proti Braniku. Iz večjih razlogov
pa njena trenutna širina ne dosega 1,40 m, ne omogoča dostopa niti za večje osebno
vozilo, kaj šele za intervencijske dostope (reševalno, gasilsko vozilo). Stanje ceste pa
se zakonu o javnih cestiščih in cestah niti ne približuje.
Če grem malo nazaj v zgodovino, je občina tu že pristopila, bila je civilna zaščita, smo
se dogovarjali, nekaj se je predlagalo, ampak se stvari iz te točke niso premaknile.
Tako, da smatram, da bodo tokrat strokovne službe to zadevo bolj temeljito pregledale
in se odločile za sanacijo tistih dvajset metrov poti. Tu je za uširiti en zid. Samo toliko.
PRILOGA 1
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Do
hišne številke Preserje 47 vodi pot, ki se priključuje na javno kategorizirano LC 284351PRESERJE-VRH.
Dejansko obravnavana cesta ne dosega osnovnih meril za kategorizirano javno cesto, kot
tudi ne za ne kategorizirano javno cesto. Meril ne dosega ne z vidika urejenega zemljiško
knjižnega stanja kot tudi ne z naslova fizičnih elementov ceste.
Dejansko zemljiško stanje je na omenjeni poti mogoče ugotoviti le na osnovi geodetskih izmer
in postopkov. To so tudi tisti postopki, s katerimi je možno pripraviti parcelacije za potrebe
zagotavljanja ustreznih fizičnih elementov ceste ter sprožiti potrebne postopke nakupov
oziroma menjav in podobno. V preteklosti je občinska uprava že začela s postopki za
ureditev lastništva, ki je predpogoj za širitev tega dela cestišča, vendar je postopke kasneje
ustavila, ker ni bilo mogoče z lastniki doseči soglasja oz. kompromisa. Dokler ne bodo tudi
lastniki sosednih zemljišč (ob najožjem delu ceste) sodelovali oziroma se odrekli delu parcel,
ki mejijo na javno dobro tako, da dobimo "širšo cesto", je kakršnokoli poseganje na ta
zemljišča oziroma urejanje pogojev za razširitev in ureditev ceste, nemogoče.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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