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POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017

zap.
št.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 31. seje
mestnega sveta, ki je bila 23. novembra 2017
V Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG se
imenuje Dušan Bizjak, Dejan Đorđević, Marko Mikulin,
Maja Erjavec, vsi iz Nove Gorice in Erika Lojk iz
Prvačine. Mandat začne teči 1. februarja 2018 in traja
štiri leta.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Inge
Krusič Lamut iz Šempetra pri Gorici za ravnateljico
Srednje ekonomske in trgovske šole – Šolski center
Nova Gorica.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Egona
Pipana iz Nove Gorice in mag. Mirana Sakside iz
Dobrovega v Brdih za direktorja Šolskega centra Nova
Gorica
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Vesne
Žele in Rosane Pahor, obe iz Šempetra pri Gorici za
ravnateljico Gimnazije in zdravstvene šole – Šolski
center Nova Gorica.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju
Hermana Besednjaka iz Mirna in Primoža Štekarja iz
Modreja za ravnatelja Strojne, prometne in lesarske šole
– Šolski center Nova Gorica
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju mag.
Tanje Cink iz Dobravelj za direktorico Varstveno
delovnega centra Nova Gorica

●

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v MONG
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta
MONG
Sklep o potrditvi Programa dela Mestnega sveta MONG
za leto 2018
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem

●

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●

●

●

●

●

●

●
●
●
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12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2016 in nad
izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega
odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leti 2014
in 2015
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem
nadzoru na proračunski postavki 10079 – Investicijsko
vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem
nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja
izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d.
MONG naj pridobi ustreznega izvajalca, ki bo do 31. 3.
2018 pripravil primerjalno analizo cen storitev povezanih
z vodovodom, odvajanjem in čiščenjem odplak med
primerljivimi mestnimi občinami v Sloveniji, z vključitvijo
širšega nabora parametrov, ki na te cene vplivajo.
Primerjava naj zajema vse postavke na položnicah za
storitve podjetja z izjemo okoljske dajatve (torej 6
postavk). Izvajalec naj bo zunanji, torej naj ne bo
povezan z Vodovodi in kanalizacijo d.d. ali občinsko
upravo. V postopku naj župan sodeluje z mestnim
svetom tako, da z zainteresiranimi predstavniki
svetniških skupin oblikuje komisijo in skupaj z njo
pripravi razpis za izvajalca ter izbor.
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in
kanalizacija, d.d., Nova Gorica za leto 2016
O predlogu Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v
MONG se opravi druga obravnava in se pri tem
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
O predlogu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje
MONG se opravi druga obravnava in se pri tem
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Županu MONG se predlaga, da skupaj z ostalimi
občinami soustanoviteljicami Komunale Nova Gorica
d.d. odkupi solastniški delež podjetja, ki je naprodaj, z
namenom oblikovanja javnega komunalnega podjetja.
Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v MONG
Sklep o izdaji soglasja k ekonomski ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne
oskrbe na domu, ki od 1. 1. 2018 znaša 18,69 EUR za
efektivno uro.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu ostaja
cena nespremenjena in znaša za uro socialne oskrbe
na domu - ob delavnikih in sobotah 3,90 EUR, kar
predstavlja 20,87 % ekonomske cene, ob nedeljah 5,01
EUR, kar predstavlja 26,81 % ekonomske cene, na dan
državnega praznika, ki je dela prost dan, 5,29 EUR, kar
predstavlja 28,30 % ekonomske cene.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1.
1. 2018. Objavi se na spletni strani MONG.

●
●

●

●
●
●

●

●

●
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19.

20.

Sklep o potrditvi projektov, ki so bili izglasovani v okviru
participativnega proračuna MONG
Projekti se z rebalansom proračuna za leto 2018
vključijo v občinski proračun.
Sklep o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja
in kapitala Stanovanjskega sklada MONG
Namensko premoženje Stanovanjskega sklada MONG
se zmanjša za 32.634,00 EUR.
Stanovanjski sklad MONG in MONG skleneta ustrezne
listine za prenos lastninske pravice na nepremičninah iz
prve točke tega sklepa na MONG.

●

●

10. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 13. december 2017

zap.
št.

1.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o imenovanju Sandre Cvijanovič iz Nove Gorice
kot predstavnice MONG v svet zavoda Splošne
bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica

●

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

31. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. november 2017
zap.
št.

4.

5.

6.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

●

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin na območju
Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in
naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova
Gorica
O predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju
otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni
občini Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.

●
●

30. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. oktober 2017

zap.
št.

9.

1

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, Športni zvezi
Nova Gorica in športnim društvom je potrebno čim prej
predstaviti spremembe Zakona o športu in Odloka o
sofinanciranju programov in področij Letnega programa

●1

Predstavitev zainteresirani javnosti je bila predstavljena 6. 1. 2018.

3

športa v MONG.

29. SEJA MESTNEGA SVETA, 28. september 2017
zap.
št.

4.

11.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Župan MONG naj do 31. 12. 2017 imenuje odgovorne
službe za realizacijo posameznih ukrepov iz akcijskega
načrta LEK.
Potrebno bo zagotoviti pogostejše čiščenje propustov in
nadzor nad tem.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●2

27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017

zap.
št.

5.

6.

15.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

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.
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.
Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov je
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet.

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●

●

●
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26. SEJA MESTNEGA SVETA, 25. maj 2017

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

18.

Občinska uprava naj naroči revizijo poslovanja javnega
zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leti
2015 in 2016.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

24. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. marec 2017

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Čiščenje propustov se izvaja upoštevaje število le-teh, njihovo stanje in razpoložljiva
finančna sredstva.
3
Trenutno teče postopek izbire novega koncesionarja, navedeni sklep bomo poskusili
realizirati v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba ob začetku izvajanja nove koncesije.
2

4

9.

11.

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.

●4
●

13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016
zap.
št.

9.

16.

SKLEP OZ. AKT

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)

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●
●5

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


Županu in kabinetu župana:

-

svetnika Antona Peršiča – naslednjo pobudo in naslednje vprašanje:
Podal bom eno pobudo. Končuje se jubilejno leto, ki je Novi Gorici poklonilo veliko
lepih in zanimivih dogodkov. Pohvaliti želim in moram vse posameznike, organizatorje
in celotno občinsko upravo, da je projekt prireditev tako uspešno izvedla. Občini gre
tudi pohvala, da je prireditve finančno podprla in če tudi je to drag projekt, ni to samo
strošek, ker je namenjen vsem občanom in tudi drugim. Kjer je denar je tudi uspeh in
Nova Gorica je zato lepo mesto, zeleno, polno presežkov.
Zgodba o uspehu se na žalost konča na obronkih mesta, kjer se še vedno srečamo z
manj razvitim in manj urejenim podeželjem. Tudi podeželje bi se rado primerjalo in
ponašalo s tako odlično promocijo in zanimivimi dogodki. Jih tudi imamo in so na vasi
poznani kot prireditve, ki jih organizirajo, pripravljajo in izvajajo naša podeželska
društva. Prostovoljno, s tisoči prostovoljno opravljenih ur in veliko lastnega truda. Vsi
bi radi pripravili kvalitetne prireditve, vendar je to pogojeno s sredstvi, ki jih društva
nimajo. Pomoč namenjena društvom večkrat ne pokrije stroškov delovanja društva, kaj
šele velikih zagonskih, to je tistih fiksnih stroškov, tudi po več deset tisoč evrov, ki so

Oddelek za družbene dejavnosti je naročil izdelavo ocene vrednosti izvedbe čitalnice študijske sobe v Goriški knjižnici. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih v zvezi z zadevo se
dogovarjamo z Goriško knjižnico.
5
Dne 5. 9. 2017 je bil objavljen Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju MONG. Postopek
izbire koncesionarja s konkurenčnim dialogom je v teku.
4

5

potrebni za postavitev prireditve. Bojim se, da bomo s takim odnosom do delovanja
društev njihovo dejavnost popolnoma uničili.
Predlagam, da se z rebalansom proračuna za leto 2018 vključi v občinski proračun
povečana postavka za delovanje turističnih društev vsaj do primerljive vrednosti
stroškov prireditev za mesto Nova Gorica. Zanima me tudi, kdaj bo v mestnemu svetu
v obravnavo predlagana strategija in vizija razvoja turističnega gospodarstva,
povezovanja in delovanja društev, kar je vodilna naloga bodočega zavoda za turizem?


Uradu direktorja občinske uprave:

-

svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje:
Zanima me, kaj je z uporabo in plačilom električne energije za razne prireditve in
dogodke, ki se organizirajo na Bevkovem trgu v Novi Gorici? Iz zanesljivih virov sem
namreč obveščen, da mestna občina organizatorjem ne zaračunava porabljene
električne energije, zato prosim, da se mi predstavi, kaj je z navedenim problemom, ki
traja od obnove tega trga.



Projektni pisarni (UD):

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog:
Pozdravljam vse nove aktivnosti, ki se jih umešča v center mesta. Sama mislim, da bi
morali kvalitetne javne programe še v večji meri umeščati v strogi center mesta ter mu
s tem dati večji pomen. Ob dejstvu, da se bo finančna uprava preselila iz obstoječega
objekta v stavbo Eda centra in bo trenutni objekt FURS-a ostal prazen, predlagam, da
MONG poskuša doseči, da MJU ta objekt prenese v lastništvo, ali ga MONG-u proda
za simbolično ceno. Predlagam, da nato MONG v ta objekt preseli Mladinski center
Nova Gorica, hišo eksperimentov za katero sedaj plačuje najemnino. V preostale
prostore pritličja in prostore v nadstropju pa naj se umestijo prostori namenjeni
Primorskemu tehnološkemu parku. Tam naj bodo prostori za coworking, podjetniški
pospeševalnik ter pisarne za startup podjetja. V objektu naj se uredi tudi prostor, kjer
bodo lahko predavanja in dogodki namenjeni vsem trem programom. Pred obstoječim
objektom FURS-a je tudi površina, ki je v lasti MONG, kjer naj se uredijo urbane
zunanje površine, ki bi jih koristili programi Mladinskega centra, hiše eksperimentov ter
Primorskega tehnološkega parka.


-

Oddelku za družbene dejavnosti:
svetnika Antona Peršiča – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
Postavil sem vprašanje oziroma pobudo za en zdravstveni dom na območju Šempasa,
Vitovelj, Oseka in Ozeljana in sem dobil odgovor, ki pa ni iz ta pravega naslova.
Občinska uprava je moje vprašanje preložila, preposlala kar zdravstvenemu domu
oziroma se pravi v zdravstvo in s tem sem malo presenečen, da svojega poslanstva v
lokalni samoupravi ne izvršuje tako, kot se pričakuje od nje. Najprej, če je neka želja v
lokalnem okolju, potem bi se morali oni na to pripraviti, kako to izpeljati. Dali so moje
vprašanje, da so mi odgovorili tisti, ki so to zavrnili že pred leti. Jasno je, da so v
zdravstvu drugačni pogledi in imajo drugačne namene in če ne drugega je vprašanje
tudi denar in kot sem danes slišal, ko sem se vozil sem na sejo, so spet v zdravstveni
blagajni veliki primanjkljaji. Mislim, da tudi če primanjkljajev ne bi bilo, če bi sedaj
nekdo dobil tistih 130 milijonov oziroma 200, ki bi jih lahko vlada dobila pri tajkunih in
dala ta denar, se tako ne bi nič zgodilo, ker bi čakalne vrste za bolne še vedno ostale
enako dolge, denar pa bi se porabil za delo in ne vem za kaj še vse drugo.

6

Torej, mislim, da vprašanje, ki se postavlja naši občinski upravi, naj bi se občinska
uprava z njim ukvarjala in naj bi oni presodili in proučili, kaj se da narediti, saj to so
želje občanov. Zato ostane ta pobuda še vedno odprta.
-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica vrtcev in osnovnih šol na svojem
območju. Predlagam, da se akte oziroma odloke o ustanovitvi tovrstnih javnih zavodov
dopolni v členu, ki govori o konstituiranju sveta zavoda z naslednjo vsebino: »Člani
sveta zavoda najkasneje 30 dni po potrditvi predsedniku sveta zavoda posredujejo
potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni.«
Svojo pobudo utemeljujem s tem, da gre za javne zavode, v katerih se vzgajajo in
šolajo mladoletniki, zato je to področje še toliko bolj občutljivo. Zakon o organiziranju
in financiranju vzgoje in izobraževanja v 107. a členu natančno določa, v katerih
primerih oseba ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela na šoli.
Okrožnica, ki jo je Ministrstvo za šolstvo poslalo 22. avgusta 2014 javnim zavodom na
področju dela z otroki in mladostniki, ravnateljem nalaga, da pri vključevanju vseh
zunanjih oseb zahtevajo potrdilo iz kazenske evidence.
Ker morajo torej potrdilo o nekaznovanosti predložiti zaposleni in zunanji sodelavci, ki
imajo opravka z otroki v javnih zavodih, naj to velja tudi za predstavnike v vseh
organih tovrstnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.

-

svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednje vprašanje:
Pred nekaj dnevi smo praznovali obletnico. Katero, župan? 15. decembra pred enim
letom smo v tem mestnem svetu sprejeli programski dokument za razvoj terciarnega
izobraževanja. Zato me zanima, kaj smo v tem letu do praznovanja te prve obletnice
naredili na tem področju, da bi se zadeve, ki so bile tam noter zapisane, uresničile v
praksi?

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje vprašanje in naslednji predlog:
Mestni svet je leta 2005 sprejel Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v
Mestni občini Nova Gorica, v kateri je opredelil, da se podelijo koncesije za izvajanje
javne službe primarnega zdravstvenega varstva. Tako se je istega leta podelilo štiri
koncesije za to javno službo. V strategiji je bilo zapisano, da se podeljuje koncesija za
obdobje petih let z možnostjo podaljšanja, ali objavi nov razpis. Najprej me zanima, ali
se je obstoječe koncesije podaljšalo, kolikokrat in za koliko časa? V nadaljevanju pa
dajem pobudo, da se obstoječe koncesije po izteku koncesijskih pogodb ne podaljša,
saj po mojem mnenju koncesije ne izboljšujejo kvalitete javne službe primarnega
zdravstva našim občanom, obenem pa zmanjšujejo vlogo in moč našega javnega
zavoda. Koncesionarji se namreč po mojih informacijah v veliki meri ne poslužujejo
infrastrukture javnega zavoda, kot primer naj navedem, da nekateri koncesionarji
svojih pacientov ne napotujejo v laboratorij javnega zavoda temveč v ostale privatne
laboratorije. Zato predlagam, da se po preteku koncesijske pogodb le-teh ne podaljša,
ampak jih vrne javnemu zavodu, ki naj prevzame te ambulante pod svoje okrilje.




Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
svetnika Aleša Dugulina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, naslednji predlog:
Stanovalci hiš Pod Grčno št. 29-39 so me obvestili, da je njihova cesta zaradi mnogih
posegov v cestno telo uničena in asfaltna cestna prevleka ne izpolnjuje standardov, ki
bi omogočali varno vožnjo. To področje nima pločnikov in je skrajno nevarno za
pešce, predvsem pa za otroke.
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Predlagam, da ustrezne občinske službe ugotovijo dejansko stanje in ukrepajo tako,
da se občanom ugodi in zagotovi, da bodo v cestnem prometu varni.


svetnika Aleša Dugulina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo:
Krajani zaselka Podgozd so me obvestili, da je cesta, ki vodi v njihov kraj na mnogih
mestih uničena.
Ugotavljajo, da se jim ni prisluhnilo, ko so preko sveta KS Ravnica urgirali, da cesto
uničujejo težki kamioni ,ki prevažajo materijale pridobljene pri izkopu na krožišču
Prevala in se odvažajo na zasebno odlagališče v Podgozdu.
Zato dajem svetniško pobudo, da občinske službe ugotovijo dejansko stanje
deponiranja teh odpadkov in poškodb na omenjeni cesti.



Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
Najprej samo kratka pripomba na odgovor oddelka za okolje, prostor in javno
infrastrukturo. Spraševali smo, kam je šla postavka oziroma kako se uporablja postavka
o študijah, ki jih izvajate. Sedaj se moram najprej posuti s pepelom. Preden je bil
napisan odgovor, sem bil kontaktiran kot izpraševalec in sem pač v posvetovanju
nekako namignil, do katere natančnosti naj bo narejen odgovor. Potem pa so me naši
aktivisti, ki so sestavili vprašanje, kregali, tako, da sedaj prihajam z ugovorom, da
hočemo natančnejši pregled, se pravi točno katere študije in koliko je katera od teh
študij stala.

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednje vprašanje:
Že večkrat smo različni svetniki na sejah mestnega sveta ali na sejah odborov
mestnega sveta podali razne pobude glede ureditve prometa in parkiranja v mestu. V
občini naj bi imeli sprejet tudi prometni načrt oziroma strategijo za širše mestno
območje, ki naj bi bil strokovna podlaga za sistemsko načrtovanje in urejanje prometa.
Dosedanji odgovori po moji oceni niso bili dovolj konkretni. Problematika pa se iz dneva
v dan ponavlja oziroma je težja.
Občinski upravi sem v preteklosti že recimo postavljal vprašanja, kot je na primer
ureditev trase za tovorna vozila s priklopnikom, da ne bi vozila skozi center mesta ter
posebej kako bi zagotovili in uredili, da ne bi dostavni tranzitni promet recimo v
sosednjo Gorico potekal skozi najožji center mesta, recimo skozi Erjavčevo ulico. Tu se
dnevno namreč dogaja, da praktično tovorna vozila s priklopniki redno srečujemo na
Erjavčevi ulici. To se seveda tudi pozna ne samo na cestišču ampak tudi v kvaliteti
zraka in na vseh drugih stvareh.
Se pravi, v preteklosti sem že na občinsko upravo neposredno naslovil konkretne
pobude glede ureditve parkiranja za stanovalce na parkiriščih, ki so bodisi javno dobro,
bodisi last mestne občine. Predlagal sem tudi konkretno skupno preventivno akcijo
redarstva in policije, da bi zagotovili, da tovornjaki s priklopniki ne bi več vozili skozi
najožji center mesta, tako, kot sem prej omenil Erjavčevo ulico. Zato me zanima, kaj ste
oziroma kaj še nameravate v bližnji prihodnosti urediti, da bi se ta problematika le
začela urejati, ker se po moji oceni že predolgo vleče?

-

svetnika Gregorja Veličkova – naslednje vprašanje:
Že pri obravnavi Odloka o OPN MONG sem postavil vprašanje v zvezi s postavitvijo
kioskov oziroma ut, zabojnikov. Odgovora na vprašanje, ki sem ga postavil, nisem dobil,
zato ponovno postavljam vprašanje.
Kdo izvaja inšpekcijski nadzor nad postavitvijo teh tehničnih objektov oziroma
pridobitvijo soglasja, v katerem predpisu oziroma členu je ta nadzor določen in kolikšna
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je kazen? Nadalje, ali je potrebna pridobitev soglasja samo za površine v lasti občine ali
tudi za druge, se pravi površine, ki so v zasebni lasti ali v lasti države?
-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje dodatno vprašanje na podani odgovor:
Imela bi pa samo eno kratko nestrinjanje oziroma eno dodatno vprašanje pri odgovoru,
ki ste mi ga dali glede parkirišč za invalide. Napisali ste, da se zavedate, da niso le-ta
ustrezno zagotovljena, ampak ste napisali, da se vsako leto postopoma urejajo in
prijavljajo nova. Invalidi so me opozorili, da bi samo želeli izvedeti, koliko denarja je bilo
porabljenega v letu 2015, 2016 in 2017 konkretno za postavitev parkirnih mest za
invalide in kje le-te lahko najdemo?

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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