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POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2015
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SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 8. seje MS
MONG, ki je bila 2. julija 2015
Sklep o imenovanju Vojka Križmana kot nadomestnega
člana Nadzornega odbora MONG
Ugotovitveni sklep, da je Karol Peter Peršolja nepreklicno
odstopil s funkcije člana odbora za gospodarstvo
Sklep o imenovanju Erike Lojk kot nadomestne članice
odbora za gospodarstvo
Sklep o imenovanju mag. Klemna Miklaviča v svet
javnega zavoda Šolski center Nova Gorica
Sklep o imenovanju Karin Demšar v svet zavoda Center
za socialno delo Nova Gorica
Sklep o imenovanju Tomice Dumančića za direktorja
Stanovanjskega sklada MONG
Sklep o razrešitvi predsednice in članice Nadzornega
sveta Stanovanjskega sklada MONG Kati Mininčič
Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna
MONG za leto 2015 v obdobju od 1.1. do 30.6.2015
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna mestni svet
obravnava na julijski seji.
Na naslednjo sejo MS MONG je potrebno uvrstiti točko
o problematiki odnosov med MONG in HIT-om,
vključujoč tudi nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in nanjo povabiti upravo HIT-a.
Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari
vodarni na izviru Hublja ter novem primarnem vodu
Sklep o odpisu osnovnih sredstev
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG
d.o.o., Nova Gorica za leto 2014
Do naslednje seje mestnega sveta morajo predstaviti
poslovna poročila za leto 2014 še ostali zavodi, ki so v
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Gradivo je v pripravi za naslednjo sejo mestnega sveta.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

lasti MONG
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG
Planirane investicije v cestno omrežje v MONG se
morajo pričeti v prvi polovici koledarskega leta in jih
zaključiti najkasneje do septembra istega leta.
O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške se opravi druga obravnava in se
pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020
Javni zavod za šport Nova Gorica, presežek prihodkov
nad odhodki iz preteklih let v višini 116.961,85 EUR
razporedi na naslednji način:
80.000,00 EUR – za sanacijo strehe na telovadnici
Partizan v Novi Gorici,
36.961,85 EUR – nerazporejena sredstva.
Sklep o sprejemu Finančnega načrta Stanovanjskega
sklada MONG za leto 2015
Do naslednje seje se odloži odločanje o sprejemu
Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za
leto 2014.
Sklep o razveljaviti Sklepa o začetku priprave OPPN
Lavričeva
Sklep o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja
stvarnega premoženja v MONG v letu 2015
Sklep o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s
stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
1943/20 in 1943/21 k.o. Nova Gorica
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
5322/2 k.o. Šempas
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
5229/3 k.o. Šmihel
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
1943/16 k.o. Nova Gorica in parc. št. 2263/2 ter 2335/2
k.o. Solkan
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
2514/19 k.o. Banjšice
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št.
1291/7 k.o. Kromberk
Sklep o podelitvi brezplačne stavbne pravice na
nepremičnini parc. št. 1710 k.o. Bate
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8. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. julij 2015
Druga obravnava predloga sprememb odloka bo po opravljeni prvi obravnavi na občinskih svetih ostalih občin
ustanoviteljic.
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18.

23.
24.

SKLEP OZ. AKT

Na podlagi ugotovitev obeh poročil mora
Stanovanjski sklad MONG:
- Do konca leta 2015 je potrebno pripraviti
izhodišča politike Stanovanjskega sklada MONG,
na podlagi katerega bodo lahko pripravljeni novi
Splošni pogoji poslovanja sklada.
- Izpeljati razveljavitev Pravilnika o ravnanju s
stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada
MONG, pred tem pa sprejeti ustrezne predpise, če
se izkaže, da so le-ti potrebni za pravilno delovanje
sklada.
Na podlagi ugotovitev revizije nalaga mestni svet
občinski upravi, da preveri, če v skladu z zakonom
obstajajo razlogi za nadaljnje ukrepanje proti
odgovornim.
Do naslednje seje mestnega sveta je Stanovanjski sklad
MONG dolžan pripraviti podrobno specifikacijo stroškov
opravljenih odvetniških storitev v obdobju 2011 – 2014.
Javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014, v višini
74.220,00 EUR razporedi na naslednji način:
- 20.000,00 EUR – obnova bivše carinarnice na
Pristavi,
- 10.000,00 EUR – muzejska zbirka Rafut:
priprava in postavitev razstave o tihotapstvu,
- 12.390,00 EUR – nabava osnovnih sredstev,
- 31.830,00 EUR – nerazporejena sredstva.
Sklep o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja
stvarnega premoženja v MONG v letu 2015
Sklep o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s
stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015
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7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015
zap.
št.
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SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Mestni svet MONG pričakuje, da bo Ministrstvo za
kulturo še enkrat pregledalo vse prispele kandidature na
razpis za direktorja SNG Nova Gorica in še posebej
kandidaturo Nede Bric Rusjan, ki jo je predlagalo v
prejšnjem postopku izbire kot kandidatko, ki izpolnjuje
pogoje.
Uprava MONG naj do meseca septembra 2015 s strani
vodstva Univerze Nova Gorica pridobi pisno zagotovilo
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Z vsebino sklepa je seznanjen novo imenovani direktor Stanovanjskega sklada.
Univerzo smo ponovno pozvali k izjasnitvi njihovih stališč glede selitve oziroma umestitve kampusa ob Kornu.
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13.

14.

15.

17.

20.

o nameravani selitvi v Novo Gorico. V primeru, da v tem
času ne bo možno pridobiti pisnega zagotovila, naj
pripravi nadomestno varianto za izrabo predvidenega
prostora za kampus ob Kornu.
Mestni svet MONG upravi MONG nalaga obveznost
priprave programa aktivnosti z naborom prioritetnih
ukrepov za reševanje problematike plazovitosti na
območju naselja Gradišče do septembra 2015.
Mestni svet MONG nalaga upravi MONG, da se začne
izvajati prioritetne ukrepe skladno z usmeritvami
podanimi v poročilu in strokovni podlagi »Dograditev
meteorne kanalizacije naselja Gradišče nad Prvačino za
potrebe sanacije plazovitosti območja«, ki jo je izdelalo
podjetje Hydrotech d.o.o., marec 2015 in so bile
usklajene s strokovnimi službami uprave MONG in
sicer:
 naroči se snemanje obstoječe vaške kanalizacije
po strokovno določenih prioritetnih odsekih;
 naroči se izdelavo geomehanskih vrtin za
določitev geoloških prerezov in vgradnja
inklinacijskih cevi. Prioriteto ima območje
perspektivnega plazenja št.1;
 izvede se postavitev "crackmetrov" na najbolj
ogrožene objekte po presoji pripravljalcev
strokovne podlage oziroma strokovnih služb
uprave.
Ostale prioritetne ukrepe uprava mestne občine pripravi
in izvaja na osnovi rezultatov zgoraj navedenih ukrepov.
Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato
posreduje v sprejem mestnemu svetu.
V letno poročilo za naslednje leto je potrebno vključiti
primerjalno analizo s sosednjimi občinami (nočitve,
takse, …) za obdobje petih let.
Mestni svet MONG nalaga direktorju Mestnih storitev,
da do naslednje seje pripravi predlog o porabi dobička v
višini 100.000,00 EUR.
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NADALJEVANJE 4. SEJE MESTNEGA SVETA, 10. februar 2015
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SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

O predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v MONG se opravi druga obravnava in
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
MONG bo v primeru sklenitve sporazuma z Univerzo v
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V mesecu novembru je načrtovan sestanek z ogroženimi krajani in predstavniki KS.
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Novi Gorici do 30. 4. 2015, za potrebe dolgoročnega
razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici namenila
območje ob Kornu kot izhaja iz priloge »Umeščanje
kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu,
januar 2015« in pristopila k postopkom menjave
zemljišč v lasti MONG na zahodnem delu območja ob
Kornu z ustreznim delom objekta v lasti Univerze v Novi
Gorici na lokaciji v Rožni Dolini.

4. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. februar 2015

zap.
št.

6.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

V
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NI
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Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi v proračunu od
leta 2016 dalje, najmanj za obdobje 4 študijskih let, kritje
stroškov izvajanja programa Multimedijske komunikacije
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v višini
42.000 EUR letno.

●6

Najprej bi se rada zahvalila županu, ker je držal besedo ter pričel z investicijo v

Osnovno šolo Dornberk. Vendar bi glede te investicije imela nekaj vprašanj:
1. Kdo je bil odgovorni projektant telovadnice ter kdo je projektiral elektro instalacije?
2. Ali je MONG naročila recenzijo in pregled projektne dokumentacije? Komu je naročila
te storitve? Ali so bile oddane v skladu z javnim naročilom in ali so bile oddane osebi, ki
V letu 2006 so Mestna občina Nova Gorica, HIT d.d. Nova Gorica, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za
elektrotehniko), Občina Šempeter-Vrtojba in Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica
sklenili Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi in izvajanju rednega in/ali izrednega
visokošolskega strokovnega študija Multimedijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
v Novi Gorici. V naslednjih letih so bili sklenjeni še 4 aneksi k prej navedeni pogodbi. Sklep mestnega sveta je bil
sprejet z namenom nemotenega zagotavljanja izvajanja študijskega programa za naslednja štiri leta. Junija letos je
Fakulteta za elektrotehniko obvestila Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica, da Fakulteta
študij Multimedijske komunikacije konec študijskega leta 2015/2016 ukine in bo pričela z uradnim postopkom
ukinitve študijskega programa na Univerzi v Ljubljani. Vsem študentom, vključno z vpisanimi v študijskem letu
2015/2016, bo Fakulteta omogočila nemoten in kakovosten zaključek študija programa Multimedijske
komunikacije.Mestna občina Nova Gorica ni dolžna zagotavljati dodatnih sredstev za izvajanje programa od
1.1.2015 dalje, saj to ni določeno v sklenjeni pogodbi in aneksih.
6

Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori ter
pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani:


Kabinetu župana:
-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednja vprašanja:
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izpolnjuje kriterije za opravljanje odgovornega vodjo zahtevnih objektov ali nadzornika
zahtevnih objektov?
3. Kdo izvaja nadzor nad gradnjo telovadnice OŠ Dornberk? Ali mogoče nastopa ista
oseba ali pravna oseba v primeru nadzora, kot je nastopala v primeru projektiranja?
4. Ali je bilo v popisu del za elektro instalacije omogočeno ponujanje konkurenčne
opreme in materiala?
-

svetnice Tatjane Krapše - naslednjo pobudo:
Kot rečeno, pri prejšnjem odgovoru na odgovor, ki sem ga prej prebrala, bom sedaj
prebrala odgovor urada direktorja občinske uprave, ki je posredoval naslednji zapis:
«Pregled nadstandardov na ostalih področjih, ki bi bili primerni za obravnavo, kot je bilo
to pripravljeno za odbor, o katerem govori svetnica, ni mogoče pripraviti na enak način.
Načelniki bodo za naslednjo sejo mestnega sveta v okviru predstavitev na odborih lahko
le po posameznih področjih pojasnili, katere proračunske postavke so zakonsko
obvezne oziroma kje so s pogodbo že prevzete obveznosti. Vsa ostala proračunska
sredstva na proračunskih postavkah (v glavnem gre za investicije in financiranje javnih
služb) so predmet možne razprave, pri čemer pa razpoložljivih sredstev v proračunu
glede na vse želje, interese in potrebe vedno primanjkuje.«
Popolnoma se strinjam, da je nemogoče zadovoljiti vse želje in interese, zato iz
odgovora na omenjenem sestanku, ki se je glasil, da je pravzaprav vse nadstandard, je
evidentno kako zelo kliče po potrebi jasne opredelitve razvoja občine. Jasno je potrebno
določiti prioritete razvoja občine - področja s planskim načrtom, kdaj/kaj se bo izvajalo
na osnovi jasnih prioritet. Povsem razumljivo je, da nikdar ni dovolj denarja za
realizacijo izkazanih potreb in načrtov občanov. Zato smo na odboru za kulturo, šolstvo
in šport večkrat izpostavili nujo, da je potrebno določiti in jasno opredeliti vizijo razvoja
občine Nova Gorica. Prve mesece delovanja tega mestnega sveta nam je bilo tudi
obljubljeno, da bomo od župana prejeli izdelano vizijo občine, česar do danes nismo
prejeli.
Spoštovani župan, naj to ne zveni kot očitek ampak kot pobuda, kot možnost za
nadaljnje postopke. Morda bi bilo prav, da se oblikuje županova ali komisija ali odbor ali
kakorkoli poimenovan organ, ki bi bil sestavljen iz članov posameznih odborov z
namenom soustvarjanja omenjene vizije, kot pomoč županu pri tem delu. Ta skupina
ljudi bi pomagala pri ustvarjanju vizije in hkrati bi bdela pri realizaciji zastavljenega
programa. Trenutno delujejo različne skupine, različne komisije, ki med seboj niso
povezane in bojim se, da posledično to pomeni nadaljevanje razpršenosti oblikovanja
prioritet oziroma ne transparentnost pri snovanju finančnega načrta občine z vidika
postavljanja prioritet, ko govorimo o financiranju investicij in javnih služb.
Pred nami je oblikovanje novega finančnega načrta in kolikor sem na hitro lahko
prebrala sedaj zapisnike vseh odborov, ki so se sestali, ni bilo nič govora o tem, kar je
zapisano v odgovoru urada direktorice.

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja - naslednje vprašanje:
Dajem naslednjo svetniško pobudo oziroma vprašanje.
Kot lahko razumemo zadnja dogajanja v zvezi z odločitvijo, kje bo sedež Univerze v
Novi Gorici, je žal bolj ali manj dejstvo, da naj bi se univerza selila v Vipavo. S tem bo
tudi konec raznih preigravanj in drugih špekulacij. V kolikor se bo to pokazalo kot realno
in končno dejstvo, sprašujem naslednje. Kaj je predvideno vezano na last in posest
stavbe v Rožni Dolini po morebitni dokončno potrjeni odločitvi? Kakšna je glede tega
vsebina pogodbe med MONG in Univerzo v Novi Gorici? Ali imamo načrte, kaj s to
stavbo v bodoče? Ali imamo rezervne načrte, katere vsebine umestiti na območje
morebiti nesojenega kampusa ob Kornu? Kakšna naj bi bila v bodoče vloga mestne
občine kot ene od ustanoviteljic univerze?

-

svetnice Ljubke Čargo – naslednjo pobudo:
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Svetnica Ljubka Čargo s podporo svetniške skupine Soča naslavlja naslednjo svetniško
pobudo na župana in upravo MONG.
Na pobudo predsednikov svetov krajevnih skupnosti dajemo pobudo, da se v proračun
za leto 2016 in NRP vključijo vse investicije, ki so bile predstavljene kot prioritetne na
obisku župana s sodelavci v krajevnih skupnostih.
Obrazložitev pobude. V letošnjem letu je iz poznanega razloga prišlo do krčenja porabe
iz proračuna. To smo ljudem uspeli dopovedati in so pozitivno sprejeli. V naslednjem
letu pa pričakujemo večjo investicijsko aktivnost.
-



svetnika Simona Rosiča – 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.
Uradu direktorja občinske uprave:

-

svetnika Aleša Dugulina – naslednjo pobudo:
Moja pobuda je problematika neplačevanja najemnine in obratovalnih stroškov
stanovanja ter deložacija kot nujna posledica.
V skladu s poslovnikom dajem naslednjo svetniško pobudo, in sicer, da se Mestni svet
MONG seznani s problematiko deložacij kot rednega dela Stanovanjskega sklada
MONG in v zvezi s tem zavzame stališče glede te problematike in posledično sprejme
ustrezne sklepe v zvezi s tem.
Stanovanjski sklad MONG je dolžan zoper najemnike, ki kršijo najemno pogodbo s tem,
da ne plačujejo najemnine in drugih obratovalnih stroškov povezanih s stanovanjem,
sprožiti ustrezne postopke, in sicer tožbo na odpoved in izselitev iz neprofitnega
najemnega stanovanja zaradi kršitev pogodbenih obveznosti. Takšno postopanje
nalaga Stanovanjski zakon, ki v 103. členu navaja krivdne razloge za odpoved najemne
pogodbe. Po pravnomočno zaključnem pravdnem postopku ima najemnik odpovedano
najemno pogodbo in se je dolžan iz stanovanja izseliti v roku, ki ga postavi sodišče in to
je običajno devetdeset dni. Če se najemnik ne izseli prostovoljno, po poteku devetdeset
dnevnega roka, Stanovanjski sklad sproži ustrezen izvršilni postopek za prisilno
izselitev, kar pomeni deložacijo.
Dejstvo je, da preden Stanovanjski sklad MONG sproži posamezne postopke zoper
kršitelje, jih je dolžan predhodno najmanj enkrat opomniti in jim omogočiti dodaten rok,
da svojo kršitev odpravijo. Prav tako se najemnikom redno pošiljajo opomini, na podlagi
katerih so ti seznanjeni s stanjem dolgov in imajo še vedno možnost, da s pomočjo
različnih organizacij, inštitucij za pomoč ljudem v stiski, to so CSD, Karitas, Rdeči križ
zadevo pravočasno rešijo. Dogaja se, da ves čas trajanja teh postopkov, ki jih
Stanovanjski sklad vodi zoper najemnike – kršitelje, le-ti še naprej ne plačujejo
pogodbenih obveznosti in se dolgovi samo povečujejo.
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Zaradi načina delovanja sodnega sistema se ti postopki vlečejo približno dve leti,
preden je razpisan datum za prisilno izselitev in ko je datum razpisan, se mora
deložacija izvršiti. Gre za golo izvrševanje nalog v pristojnosti Stanovanjskega sklada
MONG, ki je samostojna pravna oseba, ki po Odloku o ustanovitvi Stanovanjskega
sklada MONG gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in drugimi stanovanjskim
premoženjem, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju,
zato je vsakršno vmešavanje drugih organov v mestni občini ali posameznih občinskih
uradnikov v odločanje o tem, ali naj se posamezen najemnik deložira ali ne, povsem
nedopustno.
Trenutno veljavna zakonodaja daje Stanovanjskemu skladu možnost in obveznost, da
se izvršilni postopki, ki se v teh primerih vodijo na podlagi pravnomočnih sodnih odločb,
končajo z izvršitvijo deložacije.
Zato dajem pobudo mestnemu svetu, da zavzame stališče glede ne vmešavanja v
redno delo sklada.
Moja pobuda je, da mestni svet sprejme sledeči sklep: «Če je najemniku prenehalo
najemno razmerje zaradi krivdnega odpovednega razloga neplačevanja najemnine ali
drugih stroškov uporabe stanovanja na podlagi sodne odločbe in je pred izvršbo
poravnal vse stroške najemnine ter druge stroške uporabe stanovanja in stroške
sodnega postopka, se z njim sklene nova najemna pogodba pod enakimi pogoji.
Pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa z neposredno izvršljivostjo, to se pravi
izpraznitev stanovanja in plačilo dolga, ko prvič ne plača najemnine in drugih stroškov
uporabe stanovanja v predpisanem roku. Stroške notarskega zapisa pa nosi najemnik.»


Projektni pisarni (UD):
-

svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje:
Po skoraj desetletju načrtovanja in projektiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja in
čistilne naprave za območje KS Osek-Vitovlje, krajani še vedno ne vemo kakšen je
zadnji predlog izvedbe. Glede na zahteve in obvezno reševanje te problematike
sprašujem, kdaj lahko pričakujemo odgovor in predlog dokončne rešitve glede izvajanja
tega projekta?

-

svetnice mag. Tanje Pipan – 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.
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.



Oddelku za družbene dejavnosti:
-

svetnika Simona Rosiča – naslednji predlog:
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Zahvaljujem se najprej za odgovor oddelku za družbene dejavnosti glede moje pobude
o organizaciji velikega čezmejnega maratona. Sledi dejstvo, da je mestna občina
pristopila v organizacijo velikega čezmejnega maratona in očitno maraton bo in kot
veste sem najbolj prepričan, da bo najboljši daleč naokoli.
Bi pa na tem mestu opozoril na eno stvar, da se le-ta finančno gledano, ne sme zgoditi
na račun drugih športnih aktivnosti v naši občini. Predlagam, da začnemo čim prej
operativno delati in za začetek naj župan po prejemu kratkega opisa projekta, vključno z
grobo finančno konstrukcijo, idejo predstavi županom sosednjih občin in jih povabi k so
organizaciji.
-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:
Imam eno svetniško vprašanje.
Glede na to, da je poteklo nekaj mesecev od uveljavitve akcije oziroma sistema
odpisovanja dolgov do nekega zneska tistim z najbolj ogroženim socialnim stanjem v
državi in da v nekaterih družbah, podjetjih to poteka, sprašujem ali tudi MONG kot taka,
kjer se pojavlja kot upnik in pa tudi njene inštitucije katerih ustanovitelj oziroma lastnik
je, to akcijo podpirajo in ali poteka ter kakšen je odziv oziroma rezultat do tega
trenutka?

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje vprašanje:
Iz proračuna za leto 2015 je razvidno, da Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Nova
Gorica pridobi 100.000,00 EUR za programe in 40.850,00 EUR za delovanje sklada.
Glede na to, da so nekatera kulturna društva izpostavila problem meril, po katerih sklad
razporeja denarna sredstva, sprašujem oddelek za družbene dejavnosti, kdo sprejema
merila za dodelitev sredstev, ki jih sklad razdeli na javnem razpisu?
Obenem bi tudi prosila, da sklad poroča, kdo so člani strokovne komisije, ki presoja o
vlogah na razpis? Zanima me tudi, na kakšen način MONG spremlja in nadzoruje
porabo in razdelitev sredstev tako sklada kot društev, ki se prijavljajo na razpis?
Prosila bi tudi, da odgovoru priložite pogodbo o izvajanju in sofinanciranju programov
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju MONG v letu 2015, št. 61039/2014-9.

-

svetnika Uroša Komela – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo naslednjo pobudo:
V KS Solkan imamo ob Osnovni šoli Solkan na odprtem igrišče, ki služi tako šoli kot
tudi krajanom, ki se tam redno rekreirajo. Žal je igrišče v zelo slabem stanju, asfaltna
podloga je zastarela in popokana, ograja razpada. Zaradi vsega naštetega prihaja do
poškodb otrok. Zanima me, ali lahko v najkrajšem možnem času pripravite plan sanacije
le-tega. Upam, da bodo s prihodom pomladi šolarji in krajani že imeli igrišče kot si ga
naš kraj zasluži.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Na prejšnji seji sem zastavila vprašanje vezano na čistilno napravo in kanalizacijsko
omrežje v Prvačini.
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe mi je posredoval odgovor, s
katerim pač nisem zadovoljna. Najprej bi svoje nezadovoljstvo izrazila glede dela
odgovora, ker me po nadaljnje odgovore napotujete na vaš oddelek oziroma na KS
Prvačina, potem spet na Vodovode in kanalizacijo. Rada bi povedala, da ko postavljam
vprašanja, pričakujem, da se nanje tudi korektno odgovori, ne pa da me napotujete po
odgovore na različne institucije. Zlasti zato, ker odgovori niso namenjeni samo meni
ampak tudi vsem občanom, ki jih tematika zadeva, v tem primeru pač za krajane KS
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Prvačina. Zato bi prosila, da nas svetnike tudi seznanite z neodvisno revizijo, in sicer
tako, da pošljete to revizijsko poročilo na elektronske naslove.
Sedaj pa glede vsebine odgovora. V prvem vprašanju sem spraševala o vseh stroških
projekta, ne samo o stroških gradnje. Torej, zanimali so me vsi stroški, tudi stroški
projektiranja, nadzora, vodenja projekta ter stroški vezani na opravilo, ki jih je za ta
projekt opravila družba Primorske ekološke naprave, d.o.o. Zanima me tudi, zakaj
nobena od bančnih garancij, glede pomanjkljivosti izvedbe, ki so bile ugotovljene, ni bila
unovčena in pa tudi ali bo kateri od teh izvajalcev uvrščen na tako imenovano črno listo
oziroma ali bo lastnik proti kateremu izmed izvajalcev vložil tudi odškodninsko tožbo.
Naslednja pripomba se tiče glede mojega vprašanja, ko sem spraševala, ali so bila za
projekt pridobljena evropska sredstva. Pripravljavec odgovora mi je odgovoril, da niso
bila pridobljena nobena sredstva iz Evropske unije. Potem pa sem malo pobrskala po
internetu in sem dobila, da se je maja 2010 sprejemal program opremljanja stavbnih
zemljišč za omenjeno čistilno napravo in na 13. strani je razvidno, da je bilo iz Evropske
unije pridobljenih nekaj več kot en milijon evrov.
Zato ponovno sprašujem, glede na to, da ne deluje ta čistilna naprava, ali tvega mestna
občina, da bo morala vračati sredstva vključno z zamudnimi obrestmi? Glede na to, da
projekt še zdaleč ni zaključen, sprašujem tudi, če lahko ocenite, koliko denarja bo ta
projekt še potreboval, preden bo v resnici v celoti in popolnoma obratoval?
-

svetnika Klemna Miklaviča – naslednjo pobudo:
Na občini se odvija proces priprave Lokalnega energetskega koncepta. Goriška.si je
vključena v ta proces, tudi predlagala je svojega strokovnjaka v to usmerjevalno skupino
in ta strokovnjak nas stalno obvešča, kaj se dogaja in nas tudi obvešča na morebitne
potrebe po nekih intervencijah, spremembah in tako naprej, zato podajam to pobudo v
štirih točkah. Bom kar prebral.
1. LEK ni le obveza. Osnutek LEK predvideva le neko medlo vizijo tako, kot je sedaj
napisan. Ta je omejena na minimalne zahteve, ki so predvidene v nacionalnih
dokumentih. Nikjer ni videti ambicije, da bi zastavili celovito in inovativno energetsko
politiko in bili zato boljši od povprečja. Energetska politika ni le obveza do državnih
uradnikov, temveč razvojna in okoljska priložnost Goriške.
2. Odgovornost. Mestna občina nima upravitelja, osebe, skupine, ki bi skrbela za
izvajanje LEK-a. Za to so predvideni uradniki mestne občine, GOLEA, predstavniki
javnih zavodov. To je enako kot vsi odgovorni za vse in nihče za nič. Potrebujemo
imena, osebo, ki bo koordinator in energetski upravitelj.
3. Politična volja. Ni videti, da bi se politični vrh občine posebej zavzemal za
energetsko politiko. Področje je pretežno prepuščeno uradnikom. To je velik problem.
Tako pomembno področje mora postati politična prioriteta. Dokler to ne bo, bo vladala
stihija in uradniška povprečnost. G. župan, v hiši potrebujemo gospodarja.
4. Ogrevanje. Ko bomo imeli LEK tako, kot je predlagan, bomo morali čakati še eno
leto, da pripravijo še eno študijo izvedljivosti za posege v KENOG. V enem letu nismo
naredili praktično nič. Še vedno ne vemo, katere posege je smiselno izvesti na
toplovodnem omrežju ter da potrebujemo še to študijo izvedljivosti, ki bo še dodatno
zavlekla postopke. V zgodbo se je vpletel še Adriaplin s svojimi interesi. Takoj je
potrebno določiti, kako se bomo v prihodnje ogrevali in pristopiti k celoviti akciji.

-

svetnika Stanka Žgavca – naslednjo pobudo:
Imam sledečo pobudo.
Mestna občina je v zadnjih letih naredila korak naprej pri urejanju okolja v tako
imenovanem Borovem gozdičku za stavbo Goriške knjižnice, saj je bilo območje dolga
leta nedokončano, prostor je krasila počasi razpadajoča tabla, da se projekt financira s
sredstvi EU. Urejena je bila krožna pot ob obstoječi vodi, kjer si otroci lahko ogledujejo
življenje v vodi, se pravi race in želve. Sprehajalci opažamo, da je glede zunanjega
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videza to okolje ponovno zanemarjeno, ni čiščeno, klopi so polomljene, smetnjakov ni in
nasmetenost je vsak dan večja.
Zato dajem občinski upravi pobudo, da poskrbi za primerno ureditev in zagotovi
predvsem redno vzdrževanje in čiščenje okolice na tem prostoru.
-

svetnika Edbina Skoka - naslednje vprašanje:
Sam s svetnico Ljubko Čargo, Alešem Dugulinom in s podporo svetniške skupine Soča
naslavljamo naslednje svetniško vprašanje na župana in upravo mestne občine.
Do naslednje seje Mestnega sveta MONG naj uprava MONG pripravi odgovor na
naslednje vprašanje. Ali bo zaradi novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti in Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne javne gospodarske službe
vzdrževanje občinskih javnih cest in s tem posledično tudi nove koncesijske pogodbe,
kakorkoli spremenjeno pluženje občinskih javnih cest in krajevnih poti v prihajajoči zimi?
Obrazložitev razlogov za vprašanje. V pravkar končanem poletju so krajani nekaterih
krajevnih skupnosti na Trnovski in Banjški planoti opazili zmanjšano število košenj ob
lokalnih občinskih cestah in krajevnih poteh. Nekatere krajevne skupnosti so tudi nekaj
finančnih sredstev porabile za najbolj kritične primere košnje trave ob krajevnih poteh,
kar do sedaj ni bila praksa. Občani Trnovske in Banjške planote so resno zaskrbljeni, da
se ne bi ta neustrezna praksa prenesla tudi na področje pluženja snega in posipanja
ledenih cest v zimskem času, kar bi za mnoge pomenilo resno oviranje vsakodnevnih
aktivnosti, na primer prevoza otrok v šolo in odhoda na delovno mesto. Zaskrbljenost je
toliko večja, ker v primeru zasnežene ceste to mnogim predstavlja nepremostljivo oviro
in onemogočitev življenja na obeh planotah.



Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika Mirana Vidmarja – naslednje vprašanje in pobudo:
V svetniški skupini Zveza za Primorsko in Lista Gregorja Veličkova smo pripravili
naslednje svetniško vprašanje in pobudo.
Sprašujemo župana, ali je seznanjen z dejstvom, da so občine, ki so spreminjale svoje
odloke o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča potem, ko je Ustavno
sodišče Republike Slovenije z odločbo z dne 21.3.2014 razveljavilo Zakon o davku na
nepremičnine, od Ministrstva za okolje in prostor po uvedbi postopka nadzora nad
zakonitostjo Odloka o NUSZ prejele poziv, da odpravijo nepravilnost in odloke
razveljavijo?
Že na 5. seji tega mestnega sveta sem v imenu Zveze za Primorsko podal pobudo za
to, da župan zadrži izvajanje Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki ga je ta mestni svet sprejel decembra 2014. Ali je tak poziv prejela tudi
MONG, ki je tudi ena od občin, ki so odlok spremenile po razveljavitvi Zakona o davku
na nepremičnine in kaj v zvezi s tem naša občina namerava storiti?
Dajem pobudo, da MONG v izogib dodatnim stroškom in vračanju nezakonito
pobranega nadomestila in zamudnih obresti, imamo primer HIT, takoj pristopi k
razveljavitvi nezakonitega odloka in sanaciji stanja v zvezi s pobiranjem NUSZ.

-

svetnika Egona Dolenca – 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.
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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.
-

svetnice Kristine Bratož – naslednjo pobudo:
Spomladi smo se seznanili z vsebinskim in terminskim načrtom MONG-a za sanacijo
plazišča na Gradišču. September je tu in s tem tudi rok za prvo nalogo, torej za
terensko študijo, tako, da bi občinsko upravo in pristojne prosila, da objavijo rezultate lete in da bi tudi o napredku reševanja problema obvestili KS Gradišče.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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