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POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017

zap.
št.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 8. izredne
seje mestnega sveta, ki je bila 8. maja 2017 in 26. seje
mestnega sveta, ki je bila 25. maja 2017
Sklep o imenovanju Štefana Krapšeta iz Šempasa,
Bojana Vodopivca in Jerneja Podgornika, oba iz Nove
Gorice, kot predstavnikov MONG v svet zavoda OŠ
Milojke Štrukelj Nova Gorica
Sklep o imenovanju Marka Lična, Tomaža Coljo in
Matevža Vidmarja, vsi iz Branika, kot predstavnikov
MONG v svet zavoda OŠ Branik
Sklep o imenovanju Antona Peršiča iz Vitovelj, kot
predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Šempas
Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Plan 2017,
februar 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne
službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d..
V kolikor katera izmed občin ne sprejme predlaganega
predloga enotnih cen gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v vseh občinah za vse občine, se nalaga
MONG, da opredeli vrednost stroška uporabe
infrastrukture v skupni rabi in jim jo zaračuna.
Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih je z
Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar
2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d..
V kolikor katera izmed občin ne sprejme predlaganega
predloga enotnih cen gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vse občine, se
nalaga MONG, da opredeli vrednost stroška uporabe
infrastrukture v skupni rabi in jim jo zaračuna.
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Sklep je bil posredovan podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d..
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ob izdaji računa so Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d. uporabnike malih komunalnih čistilnih
naprav in greznic dolžni obvestiti o pravicah in
dolžnostih iz naslova plačevanja storitve odvoza
grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav.
Ne sprejme se predloga sklepov v zvezi z izvedbo
projekta »Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks« v
objektu Remize.
Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in
Poslovnega ter finančnega načrta Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške za leto 2017
Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP
Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta,
d.o.o., Nova Gorica
Do meseca septembra je potrebno pripraviti analizo cen
najema stojnic in produktov na tržnici v Gorici (Italija).
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske
skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za
obdobje 2013-2016 in Programom Lokalne akcijske
skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za
obdobje 2017-2020
Sklep o podelitvi priznanj MONG v letu 2017
Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo v
najem poslovnih prostorov v občinski stavbi za
nedoločen čas
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova
Gorica, v višini 21.883,70 EUR
O predlogu Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni
občini Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije MONG
Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov je
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti
MONG
Sklep o seznanitvi z namero, da MONG prične s
postopkom za ustanovitev brezplačne stavbne pravice
na zemljišču parc. št. 1057 k. o. Kromberk.
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26. SEJA MESTNEGA SVETA, 25. maj 2017
zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

16.

Sklep, da naj občinska uprava od javnega zavoda Goriški

●

V
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17.
18.

muzej Kromberk – Nova Gorica pridobi in pregleda
relevantno dokumentacijo z namenom, da se ugotovi, ali
je svet javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova
Gorica v tekočem mandatu deloval v skladu z Odlokom
in Poslovnikom sveta javnega zavoda Goriški muzej
Kromberk - Nova Gorica.
Občinska uprava naj o pregledu iz prejšnje točke pripravi
poročilo do naslednje seje mestnega sveta.
Občinska uprava naj naroči revizijo poslovanja javnega
zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leti
2015 in 2016.

●
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25. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. april 2017

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

12.

Odlok o spremembi Odloka o OPN MONG. Ta odlok se
objavi v Uradnem listu RS po zaključenem postopku in
začne veljati naslednji dan po objavi.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN
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24. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. marec 2017

zap.
št.

9.

11.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN
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Oddelek za družbene dejavnosti naj skupaj z Goriško
knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica pripravi idejni
projekt z oceno investicije za ureditev čitalnice.
Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za
leto 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
zaposlitev blagajničarke za polni delovni čas in
koordinatorja kulturnih programov v Kulturnem domu
Nova Gorica

●

●

18. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. september 2016

zap.
št.

3.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Do konca leta 2016 naj se Pravilnik o izvajanju nalog
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v organih

●4

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

2

Revizija poslovanja bo izvedena predvidoma v septembru in oktobru 2017.
Oddelek za družbene dejavnosti je stopil v kontakt z direktorico Goriške knjižnice Franceta
Bevka in se dogovoril za sestanenk in iskanje načina ureditve čitalnice v začetku septembra.
3

4

Pravno premoženjska služba je pregledala Pravilnik o izvajanju nalog predstavnika MONG v
organih upravljanja javnih zavodov in ugotovila, da je pravilnik skladen z veljavnimi predpisi.

3

upravljanja javnih zavodov uskladi z veljavnimi predpisi.

13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016

zap.
št.

9.

16.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●

O predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za
turizem Goriške se opravi druga obravnava in se pri tem
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega
razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav ter za
pripravo strokovnega poročila pripravi predlog najboljše
rešitve pridobljene na podlagi konkurenčnega dialoga.
Pred dokončno potrditvijo na mestnem svetu se pripravi
ponovna evalvacija izbrane rešitve v primerjavi z
izvedbo v lastni režiji. (javna razsvetljava)

●

7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

15.

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN
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●

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


Županu in kabinetu župana:
-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom in
naslednji predlog:
Župan mi je na mojo ponovno pobudo oziroma vprašanje posredoval odgovor, s katerim
se v bistvu ne strinjam, res pa je, da mi v odgovoru pritrjuje mojim ugotovitvam in
opažanjem in ga bom kar prebral, če ga morda niste sami. V odgovoru župan navaja:
»Razumem navedena stališča svetnika, vendar pa je vsebina vseh treh področij, ki so
navedene v ponovnem nestrinjanju, veliko bolj obsežna kot je predstavljena in je zaradi
narave dela ni mogoče na tem mestu obširno razlagati in utemeljevati. Bo pa delo in
vodenje oddelka tudi v bodoče z vso pozornostjo spremljano.«
Govorimo o tako imenovanem super oddelku, oddelku za okolje, prostor in
infrastrukturo in še ne vem kaj vse. Ker župan sam navaja, da bo še naprej pozorno
spremljano delo tega oddelka, ponovno poudarjam, da se z odgovorom ne morem
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Stanje in ukrepi so bili predstavljeni krajanom KS Gradišče. Določeni nujni in hitro izvedljivi
ukrepi so bili že izvedeni. Sama investicija v izgradnjo kanalizacije pa bo predstavljena
mestnemu svetu, ko bo znana in s krajevno skupnostjo usklajena končna projektna rešitev.
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strinjati, zato pa predlagam, da glede na to, da je že večina dela opravljenega, da na
naslednji seji oziroma eni od naslednjih sej opravimo razpravo o ugotovitvah župana in
občinske uprave glede učinkovitosti, obsega, poteka in še kaj vse spada zraven, dela
na tem oddelku. Na ta način bomo imeli dovolj časa na mestnem svetu, kajti župan sam
ugotavlja, da z odgovorom ni možno vsega navesti in pojasniti, da bomo vsi svetniki in
svetnice pač podrobneje seznanjeni z učinkovitostjo dela ter morda s težavami, ki tarejo
ta oddelek in ki se odražajo potem na nezadovoljstvu ali pa težavah občanov povezanih
s tem oddelkom.
-

svetnice Karmen Saksida – naslednjo pobudo:
Name so se obrnili komitenti Primorske hranilnice Vipava. Pred nekaj dnevi so prejeli
dopis, da z julijem letošnjega leta hranilnica načrtuje zaprtje poslovalnice v Dornberku.
To je v roku pol leta zaprtje še druge in zadnje bančne poslovalnice v Dornberku, ki ni
pomembna le za Dornberk. To poslovalnico so obiskovali tudi ljudje iz drugih krajev,
Prvačine, Branika, Gradišča in vseh drugih. Vsi ti se bodo morali sedaj odpeljati v Novo
Gorico ali pa v Ajdovščino, da bodo opravili svoje posle. Ko je poslovalnico zapirala
Nova KBM, smo bili v pogovorih z občino oziroma njihovo upravo. Takrat so baje
odgovorili, da so pač to odločitve, ki jih sprejema Maribor in da Nova Gorica na to ne
more vplivati. Lahko bi rekli daleč od oči, daleč od srca. Sedaj gre pa za Primorsko
hranilnico, to je za tiste, ki mogoče ne veste, to je bivša HKS Vipava. Gre pravzaprav za
lokalno, domačo banko, kar tudi oni radi poudarjajo. Zato komitenti te hranilnice, župan,
od vas pričakujejo, da se boste usedli z vodstvom hranilnice in poskušali doseči, da
ostane poslovalnica v Dornberku odprta.
Najbrž je tako interes občine kot tudi hranilnice, vsaj tako so večkrat poudarjali v
vodstvu hranilnice, razvoj naših krajev, kar seveda pomeni odprta poslovalnica v
Dornberku. V vodstvu hranilnice so se ob koncu leta 2016 hvalili z dobrim poslovanjem
in tudi z načrti širitve ponudbe na celo Primorsko. Mogoče pa bi jih veljalo tudi spomniti,
da Primorska ne pomeni samo velika mesta in veliki centri ampak tudi podeželje. Glede
na to, da je nekdanja HKS Vipava obstala tudi zaradi tega, ker je imela zveste
komitente na podeželju, mislim, da bi bilo prav, da bi poskušali doseči, da ostane ta
poslovalnica odprta.

-

svetnika Luke Manojlovića – naslednje vprašanje:
Na preteklih sejah je kolegica Karmen Saksida spraševala o stroških za odpravo napak,
ki botrujejo neuporabnosti telovadnice v Dornberku. Kot smo izvedeli, pa stroški niso
edini problem, ki ga je potrebno razkrinkati v tem primeru.
Namreč, v začetku tega oziroma prejšnjega tedna se je delegacija Goriške.si mudila v
Dornberku, kjer nam je lokalni športni aktivist povedal, da je v marcu 2017 na občini
iskal informacijo o tem, kdaj bo telovadnica uporabna in zakaj še ni. Ob tem se je pa
zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Po njegovih besedah je pristojni uradnik nanj
dvignil glas, ga zmerjal in žalil. Vse to naj bi se dogajalo v prisotnosti ravnateljice
Osnovne šole Dornberk in vodje županovega kabineta.
Spoštovani župan in direktorica, sprašujemo vas, kdo je uradnik, ki je bil odgovoren za
slabo izpeljan projekt, kdo je uradnik z imenom in priimkom, ki je zmerjal občana iz
Dornberka in kakšen disciplinski ukrep ga je za oboje doletel? Od vas pričakujemo, da
boste omenjenega uradnika pozvali k opravičilu prizadetemu občanu in v kolikor še
niste uvedli ustrezen disciplinski postopek. Gospod župan, nihče na tej občini naj si ne
jemlje pravice dvigniti glas nad občane. Dolžnost vseh uradnic in uradnikov je, da
pojasnijo, kako upravljajo z javnim denarjem in projekti in želimo si, da se kaj takega ne
ponovi.

-

svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednje vprašanje:
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Spremljam priprave na prireditve in prireditve ob 70. letnici mesta in ugotavljam, da
nikjer v teh prireditvah ni udeležena Univerza v Novi Gorici, ki realnost mesta sooblikuje
že vsaj eno četrtino starosti mesta.
Zanima me, če je to res, se pravi, če sem to pravilno ugotovil in če sem, zakaj niste
vključili tudi univerze kot pomembne institucije v mestu, k sooblikovanju praznovanj ob
tej obletnici?


Oddelku za družbene dejavnosti:

-

svetnika Simona Rosiča – naslednje vprašanje:
Podajam svetniško vprašanje, in sicer občinski upravi ter Javnemu zavodu za sport
Nova Gorica. Vprašanje pa se nanaša na obstoječi bazen oziroma ploščad na zgornjem
nadstropju. Predvidevam, da je bilo o tem zagotovo že govora v preteklosti, kajti bazen
stoji že vrsto let in v vsem tem obdobju ta prostor, govorimo o tej ploščadi, je bil
popolnoma neizkoriščen. Goriška.si meni, da gre za en velik potencial, relativno velike
površine tudi in umeščen je v samo jedro mesta, hkrati je zraven še bazen.
Zanima nas razmišljanje uprave oziroma Javnega zavoda za šport v tej smeri, kaj
namerava narediti s temi prostori? Vsekakor smo mi mnenja, da ga je treba zagotovo
ovrednotiti in da je lahko velika dodana vrednost športnemu parku samem, ali pa lahko
rečem razvoju športnega turizma.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
-

svetnice Ane Jug – naslednje vprašanje in naslednji predlog:
Pred časom smo mestni svetniki sprejemali Spremembe in dopolnitve Odloka o
komunalnih odpadkih in dodali kar nekaj določb v smeri zagotavljanja čistejšega okolja
ter ustreznejšega ravnanja z odpadki.
Dejstvo je, da lokalni okoljski problemi postajajo planetarni in če drži Plutova trditev,
izkoriščamo ta planet tako, kot bi imeli poldrugega. Zato je skrajni čas, da se začnemo
do okolja obnašati kar najbolj odgovorno.
Količina odloženih odpadkov se na nacionalni ravni sicer manjša, a še vedno imamo
občine, ki odložijo okoli polovico vseh nastalih odpadkov in žal je med njimi tudi Mestna
občina Nova Gorica. Nova Gorica izstopa po številu nastalih odpadkov, tu je leta 2014
namreč nastalo kar 549 kilogramov odpadkov na prebivalca. Še bolj izstopa po količini
odloženih odpadkov. V Novi Gorici se je leta 2014 odložila skoraj polovica vseh nastalih
odpadkov, kar 48,6 odstotka. Velik vpliv ima tudi okoljska ozaveščenost prebivalstva,
kateremu posvečamo premalo strokovne pozornosti in inovativnejših aktivnosti.
Količina nastalih komunalnih odpadkov v občini pa vendar ni neposredno povezana s
tem, koliko odpadkov posamezna občina odloži. Prav od sistema ločevanja odpadkov,
ki ga uvede javno komunalno podjetje, je najbolj odvisna količina odloženih, torej
nerecikliranih odpadkov v določeni občini. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo,
nastajajo odpadki, ki jih ne predelajo, zato mora gospodinjstvo imeti zabojnik za
mešane komunalne odpadke. S primerno strategijo bi lahko tudi te občine “prisilili” v
učinkovitejše zbiranje in reciklažo komunalnih odpadkov, prav tako bi lažje vplivali na
ozaveščenost prebivalstva o nujnosti ločevanja odpadkov.
http://www.stat.si/statweb
Iz spletnih objav drugih občin sem zasledila, da se jih je kar nekaj že vključilo med tako
imenovane ZW Občine (zero waste – bez odpadkov) in kar je še spodbudnejše, sprejele
so vsaka svoj program oziroma ZW načrt. Številne občine so sprejele cilj Zero Waste do
leta 2020, vendar je cilj nič odpadkov (Zero Waste) pomembno razumeti v smislu
neprestanega zniževanja količin odpadkov, namenjenih v odstranjevanje.
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Ti načrti predvidevajo spodbujanje treh glavnih sklopov aktivnosti, in sicer:
1.
preprečevanje,
2.
ponovna uporaba in
3.
nazadnje recikliranje
in njihovo uresničevanje, kar pomeni postopno zmanjševanje odpadkov ter povečevanje
ponovne uporabe in recikliranja. Ugotavljam pa tudi spodbudne rezultate (npr. Vrhnika).
Ni nam potrebno drugega, kot posnemanje dobrih praks, sicer pa nanje že opozarjamo
(npr. nedavna prireditev Mesto knjige inštalacija Re-Public Inštituta za urbane
spremembe).
Postopek pa ne more v tek brez sodelovanja nevladnih organizaciji v vseh točkah; izbor
pri sodelovanju se izvede tako, da je postopek odprt za vse kvalificirane nevladne
organizacije (v tem primeru za tiste dejavne na področju varstva okolja ipd.) da
kandidati, ki so jih kvalificirane NVO predlagale, sprva med sabo poskušajo doseči
konsenz o najprimernejšem predstavniku, če konsenza ni, sledijo volitve med
kvalificiranimi organizacijami.
Župana zato sprašujem, če je uprava MONG že začela s postopki vstopa v ZW občine
in pripravo načrta ZW? Če ni, predlagam, da to stori čim hitreje.


Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:
Podajam pobudo glede Borovega gozdička in objektov v njem. Ta prostor se mi zdi zelo
pomemben za naše mesto in glede na število dnevnih obiskovalcev je to pravi prostor
druženja.
Sama mislim, da je MONG z investicijo v skate park in pot okoli Borovega gozdička
naredila pravo potezo pri urejanju tega prostora, vendar mislim, da je te aktivnosti
potrebno nadaljevati z novimi programi. Nove investicije se potrebujejo predvsem na
otroškem igrišču, ki je v teh časih že prenatrpan in otroci velikokrat ne najdejo prostega
igrala. Ker pa vem, da se urbani prostor ne more stihijsko urejati in rešiti problem s
postavitvijo nekaj igral brez koncepta, predlagam, da MONG izvede urbanistično
arhitekturni natečaj, ki bi lahko podal nove ideje ter koncepte urejanja tega območja.
Predlagam, da se v programsko zasnovo območja vključi tudi umestitve bara, javnih
stranišč, naravnega prireditvenega prostora, avditorija, parka, prostora za umetniške
inštalacije ter seveda tudi večjih igral s konceptom.
Predlagam, da se na podlagi tega natečaja prilagodi prostorski akt tega območja, ali ga
preprosto ukine, saj velikokrat omejuje mnoge dobre zamisli urejanja tega prostora ter
izdela projektno dokumentacijo ter v NRP-jih zagotovi sredstva za izvedbo.
-

svetnika Gregorja Veličkova – naslednjo pobudo:
Name so se obrnili predstavniki kolesarjev in me prosili, da bi dal pobudo, naj se
bistveno bolje označi kolesarska pot ob Soči. Gre za to, da predvsem tujci, ki ne znajo
priti do te poti, uporabljajo cesto, ki je zelo nevarna za kolesarje in pa tudi za
avtomobiliste. Se pravi, bistveno boljše označiti pot, če je mogoče.
Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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