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Številka: 900-10/2018-2
Nova Gorica, 1. marec 2018
ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

33. SEJA MESTNEGA SVETA, 1. februar 2018

1.

SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je podal naslednjo pobudo:
Znotraj širšega območja Mestne občine Nova Gorica vsi skupaj opažamo, da je več
problematičnih in nevarnih točk za pešce pri prečkanju posameznih ulic oziroma cest.
Navedeno izhaja tudi iz ugotovitev prometnega načrta ter same celostne prometne
strategije, ki smo jo svetniki sprejeli lanskega leta. Iz samega dokumenta izhaja, da je
takih točk več kot štirideset. V večini primerov gre za neustrezno prometno varnost
predvsem zaradi neprimerno osvetljenih prehodov za pešce, arhitekturnih ovir in tako
dalje.
Na občinsko upravo naslavljam pobudo, da se že v letošnjem letu prične s pripravo za
pospešeno reševanje omenjene problematike po prioritetni listi s ciljem izboljšanja
varnosti prebivalcev in obiskovalcev našega širšega mestnega območja.

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:
Svetniku se za pobudo zahvaljujemo in v nadaljevanju pojasnjujemo, kakšne so aktivnosti.
Uprava mestne občine poleg tega že pospešeno pripravlja ukrepe za odpravo še drugih
najbolj problematičnih točk vezanih na prometno varnost pešcev (prednostno na poteh v
šolo), neustrezno osvetljenostjo prehodov za pešce ter odpravo arhitekturnih ovir. S tem
povezano je v pripravi večje število projektnih dokumentacij za potrebe izvedbe ukrepov,
katerih financiranje je predvideno delno iz sredstev za izvajanje Trajnostne urbane strategije
in Celostne prometne strategije, delno pa iz lastnih sredstev v okviru razpoložljivih
proračunskih možnosti.
Trenutno je v zaključili fazo izbor izvajalca za izvedbo predvidene ureditve prehoda za pešce
na Rejčevi ulici pri Gimnaziji oziroma telovadnici. Začetek del je predviden v drugi polovici
marca.
Že naročena, torej v izdelavi je tako dokumentacije za ureditev kolesarske mreže in
povečanje prometne varnosti na naslednjih odsekih v mestu:
- Delpinova ulica od križišča z Erjavčevo ulico do križišča z Trubarjevo ulico,
- Trubarjeva ulica v odseku in vključno z križiščem z Delpinovo ulico in Kidričevo ulico
ter podaljškom Delpinove za namene povezave kolesarske poti na t.i. Južno
kolesarsko pot (vzdolž Korna),
- Cankarjeva ulica,
- Rejčeva ulica,
- Vojkova cesta vključno z t.i. krožiščem pri Hermeliki ter Ulico XXX. Divizije do
obstoječega krožišča na stiku z Ulico Milojke Štrukelj,
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-

Severni del Solkana – Ulica IX. Korpusa od krožišča z Vojkovo cesto do križišča z
državno cesto (Sabotinsko cesto),

Poleg tega je v fazi naročanja oziroma izbara izelovalcev potrebne dokumentacije za
povečanje prometne varnosti za pešce oziroma vzpostavitev prehodov za pešce na
naslednjih lokacijah:
- Izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce vzdolž cele Kidričeve ulice,
- Izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce na območju Ulice IX. Korpusa od
krožišča z Vojkovo cesto do križišča z Prvomajsko ulico,
- Izboljšanje prometne varnosti za pešce in vzpostavitev poti v Šolo na Lemutovi ulici,
- Vzpostavitev prehoda za pešce na Cesti 25. junija.

2.

SVETNIK MIRAN VIDMAR je podal naslednjo pobudo:
Pripravil sem eno svetniško pobudo. Ukinitev bančne enote v Braniku ni prav
spodbudna zadeva in zagotovo za krajane korak nazaj. Sklepam, da pri tem ni
mogoče nič narediti in smo krajani in pa tudi svet Krajevne skupnosti Branik nemočni.
Ker pa sem mnenja, da je iz tega mogoče potegniti tudi nekaj pozitivnega, se nam je
porodila ideja, ki bi krajanom zagotovo prinesla nekaj dobrega.
Predlagam namreč, da Mestna občina Nova Gorica odkupi prostor Nove KBM v
Braniku za potrebe krajevne knjižnice, podružnične knjižnice Franceta Bevka v Novi
Gorici. Knjižnični prostori v pritličju bi bili mnogo bolj zanimivi in dostopni tako za
osebe, ki so gibalno ovirane kot tudi za mamice z vozički in majhnimi otroki. Sedanji
prostori so za te osebe neprimerni. Če uporabim slogan »Občina po meri invalidov«.

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: S krajevnimi knjižnicami
želi Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica uporabnikom ponuditi predvsem
prijaznejše okolje, ki ga lahko nudijo le dovolj prostorne in sodobno urejene krajevne knjižnice
z dostopom do elektronskih informacij. Mrežo krajevnih knjižnic Goriška knjižnica aktivno
spremlja in skuša uvesti nove krajevne knjižnice tam, kjer je to najbolj potrebno. Obenem se
Goriška knjižnica skupaj v sodelovanju s financerji trudi obnoviti krajevne knjižnice z željo po
vzpostavitvi prijetnega okolja za uporabnike, ki se bodo lahko ob večji odprtosti krajevnih
knjižnic dlje zadrževali in se udeleževali različnih dejavnosti. Na območju Mestne občine
Nova Gorica delujejo 3 krajevne knjižnice: Branik, Prvačina in Solkan. Seznanjeni smo, da bo
postopno potrebno za vse krajevne knjižnice zagotoviti ustreznejše prostore, zato smo se z
direktorico Goriške knjižnice dogovorili, da si bomo krajevne knjižnice v mestni občini skupaj
ogledali, določili potrebne ukrepe ter se dogovorili o izboljšanju pogojev za delovanje
krajevnih knjižnic. Informacije glede možnosti odkupa prostorov Nove KBM v Braniku za
potrebe krajevne knjižnice še zbiramo.
3.

SVETNIK ALEŠ DUGULIN je postavil naslednje vprašanje:
Zanima me, kdaj se bo pričela sanacija posedlih jaškov in posedlega cestišča na
Skalniški cesti - R3 608/1067? To bi se moralo izvesti v sklopu reklamacije projekta
zaščita vodnega vira Mrzlek.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Pogodbeni izvajalec del »Zaščita vodnega vira Mrzlek« , to je Primorje d.d. v stečaju in banka
Nova KBM d.d., Maribor sta z Dodatkom h GARANCIJI za odpravo napak v garancijskem
roku, zagotovila podaljšanje veljavnosti bančne garancije za delež v vrednosti 339.940,97
EUR do 12. 06. 2018.
Dogovorjeni skrajni rok zaključka odprave vseh evidentiranih in morebitno še ugotovljenih
napak je 16.04.2018. Izvajalec del je dolžen MONG pisno obveščati o začetku in zaključku
del po posameznih odsekih.
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Napake na odsekih, ki jih je izvajala družba CPG, d.d. kot podizvajalec družbe PRIMORJE,
d.d., je začela odpravljati družba Kolektor CPG d.o.o. dne 10.11.2017 (Obvestilo o pričetku
izvedbe odprave napak prejeto 20.11.2017). V ta sklop spada tudi Skalniška cesta.
4.

SVETNICA DAMJANA PAVLICA je postavila naslednje vprašanje:
Zasledila sem, da je največje povečano število šoloobveznih otrok v Osnovni šoli
Šempas in Osnovni šoli Milojke Štrukelj. Šola Šempas je pristala na odlog izgradnje
nove telovadnice prav zaradi obljube za dograditev štirih učilnic, ki jih nujno
potrebujejo za normalno izvajanje pouka. Po izjavi ravnateljice je bilo konec leta
obljubljeno, da bo do konca februarja 2018 izdelan projekt. V NRP-ju ne zasledim niti
vrednosti za izdelavo projekta. Sprašujem vas, kdaj bo ta projekt izdelan in dela
izvedena?

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: V letu 2017 je ravnateljica OŠ
Šempas posredovala izhodišča za izdelavo projektne naloge za dozidavo štirih učilnic pri OŠ
Šempas. Z namenom preveritve možnosti, finančne ocene ter opredelitve obsega investicije
je uprava pristopila k pripravi idejne zasnove, ki je v zaključni fazi ter bo predstavljena
ravnateljici oziroma kolektivu OŠ Šempas.
Pri umeščanju investicij v načrt razvojnih programov se skladno z investicijsko sposobnostjo
proračuna, na eni strani presodi nujnost investicije glede na stanje objekta, prostorske
kapacitete in potrebe ter glede na povečano izvedljivost projekta zaradi možnosti pridobitve
drugih virov sofinanciranja. Prioritetne investicije v 2018 so vezane na že pridobljeno
sofinanciranje v okviru operacije Celovita energetska sanacija in prenova štirih objektov v lasti
MONG (energetska sanacija vrtca Dornberk in telovadnice pri OŠ Branik) ter predhodno že
načrtovane investicije glede na prej naštete kriterije (izgradnja vrtca v Grgarju). O dejstvo, da
kratkoročna umestitev same izvedbe v NRP glede na načrtovane investicije ni možna, smo
se z ravnateljico OŠ Šempas Zarjo Honn Marc pogovarjali.
V lanskem letu je bila uspešno zaključena investicija v energetsko sanacijo obstoječega dela
objekta in novogradnjo v ureditev treh novih igralnic in večnamenskega prostora ter
preuredilo in obnovilo kuhinjo in pralnico. V letu 2018 je predvidena izvedba meterone
odvodnje širšega šolskega okoliša in ureditev parkirišča. Upamo, da bo šola kratkoročno,
glede na izvedeno investicijo lahko zagotovila organizacijo pouka v obstoječih kapacitetah. V
upravi MONG pa bo tekla nadaljnja priprava projektne dokumentacije.
5.

SVETNICA DAMJANA PAVLICA je podala naslednjo pobudo:
Že v prejšnjih mandatih in tudi sedaj smo dajali predlog za izdelavo in izgradnjo
pločnika na Pristavi v Šempasu ob glavni cesti skozi Šempas, ki predstavlja veliko
nevarnost tudi za varno pot v šolo in sploh za vse krajane. Kljub že več mojim
pobudam v proračunu ne vidim niti sredstev za izdelavo projekta. Na vse navedeno
poudarjam, da se počutim kot drugorazredni občan.

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je skupaj s projektno pisarno (UD)
posredoval naslednji odgovor: Uprava Mestne občine Nova Gorica je skladno z odgovorom
na svetniško vprašanje svetnice v zvezi s prometno varnostjo v Šempasu organizirala
sestanek z svetnico in KS Šempas, kjer smo se pogovorili o načinu reševanja problematike
prometne varnosti v Šempasu.
Skupaj smo dorekli kratkoročni ukrep postavitev prikazovalnikov (kar je v izvajanju) ter da bo
uprava MONG OŠ Šempas pomagala pri pripravi elaborata pot v šolo, k čemur so šole
pozvane tudi s strani Agencije za varnost v prometu.
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Dogovorili smo se tudi, da je zaradi velikosti naselja in raznolikosti problematik vezani na
prometno varnost potrebno za namene urejanja prometa in načrtovanja ukrepov pristopiti k
pridobitvi strokovne podlage. Strokovna podlaga pa bo pokazala tudi, kateri ukrepi so
prednostni ter ustrezno umestila oziroma preverila potrebo po naveden pločniku. Skozi
pripravo strokovne podlage se bo izkazalo ali je izgradnja pločnika potrebna in ali gre za
prednostni ukrep prometne varnosti na območju Šempasa. Trenutno je v izdelavi projektna
naloga za namene pridobitve izvajalca strokovne podlage.
6.

SVETNICA DAMJANA PAVLICA je postavila naslednje vprašanje:
Naslednje vprašanje se tudi nanaša na že predhodna moja vprašanja, zato vam
preberem pa še to. Sprašujem vas, v kakšni fazi je projekt opremljanja s kanalizacijo
Vitovlje, Osek, Šempas, Ozeljan in čistilno napravo? Kdo projekt vodi in kdaj se
pričakuje prve informacije? Iz NRP-ja spet ni razvidno, da občina resno misli s tem
projektom, če je za to namenila samo borih nekaj več kot 200.000,00 EUR.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Svetnici bo odgovor posredovan naknadno.
7.

SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je podala naslednjo pobudo:
Pred slabima dvema letoma sem dala svetniško vprašanje glede onesnaženja zraka z
delci PM10 in PM2,5 in glede meritev. Moram pohvaliti pristojne občinske službe, ki so
poskrbele, da je uporabnikom spletnih strani Mestne občine Nova Gorica s samo enim
klikom omogočen vpogled v meteorološke in ekološke podatke o Novi Gorici, ki jih
objavlja ARSO na podlagi svojih meritev. Vendar lahko v prizadevanju za čisto in
zdravo okolje naredimo še korak naprej.
V Primorskih novicah smo 20. januarja lahko zasledili zanimiv članek o dejavnosti
Šolskega centra Nova Gorica, ki bo v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovodi in
kanalizacija na območju zalednih voda potoka Koren tostran in onstran meje postavil
dvanajst vremenskih postaj. Merilniki bodo za enkrat merili količino in intenzivnost
padavin, vendar je v vremenske postaje mogoče namestiti še druge senzorje.
Dajem pobudo, da se pristojne občinske službe povežejo s Šolskim centrom Nova
Gorica in preučijo možnosti meritev onesnaženosti zraka na njihovih merilnih postajah.
Tako bi pridobili jasnejšo sliko o tem, koliko in kako je onesnaženo ne samo območje
Mestne občine Nova Gorica, ampak tudi širši geografski prostor.

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:
Svetnici se zahvaljujemo za pobudo in obenem odgovarjamo, da gre za projekt z akronimom
CONA, ki se je pričel izvajati 1. septembra 2017. Občina sicer ni neposredno partnerica
projekta, vendar se je v projekt vključila posredno. Dogovori o sodelovanju napreč potekajo
med občino, javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija d.d. in ŠC Nova Gorica. Na
naslednjem sestanku na temo vsebine projekta se bomo z sodelujočimi o možnosti
nameščanja dodatnih senzorjev na merilne postaje pogovorili.
8.

SVETNIK EDBIN SKOK je podal naslednjo pobudo:
Na upravo Mestne občine Nova Gorica naslavljam naslednje svetniško pobudo, in
sicer svetniška pobuda za bolj učinkovito izpeljavo postopkov prevzema lastništva na
zemljiščih, ki so pod lokalnimi cestami in krajevnimi potmi.
Krajani iz Krajevne skupnosti Grgarske Ravne – Bate so me obvestili, da nerazumno
dolgo čakajo na dokončanje postopkov prevzema lastništva na zemljiščih, ki so pod
obstoječimi lokalnimi cestami in krajevnimi potmi ter spremembo v zemljiški knjigi.
Nekateri po pripovedovanjih čakajo že več let. Mislim, da je skrajni razumni rok za
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dokončanje postopka, pri katerem obstaja soglasje vseh strank v postopku, največ
eno leto po prispeli vlogi.
Občinsko upravo naprošam, da do naslednje seje mestnega sveta pripravi rešitev,
kako bo pospešila postopek urejanja navedenih zadev.
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Uprava
Mestne občine Nova Gorica, skladno s programom pridobivanja stvarnega premoženja ter na
osnovi prioritet vezanih na načrtovane investicije ter zakonske obveze pridobivanja zemljišč
pod kategoriziranimi cestami izvaja postopke odkupov zemljišč, ki so sestavljeni iz različnih
faz. Razlogi zakaj do nekaterih odkupov ni prišlo že več let so raznoliki, od nerazrešenih
premoženjskih stanj na parcelah lastnikov (dedovanje itd…), do nestrinjanja s ceno, postopki
parcelacij ter podobno, kot nenazadnje zaradi dejstva, da je zemljišč kjer se nahaja
infrastruktura (parkirišča, pokopališča javne nekategorizirane poti, vodohrani itd.) precej, ne
samo v Mestni občini Nova Gorica, temveč na celotnem območju države.
Glede na to, da svetnik navaja krajane iz Krajevne skupnosti Grgarske Ravne – Bate,
predlagamo, da se sam ali dotični krajani obrnejo neposredno na naš oddelek in mu bomo le
tako lahko podali natančnejšo informacijo glede samega postopka in razlogov za kaj je zanj
potreben določen čas v konkretnem primeru.
9.

SVETNIK MATIJA KLINKON je postavil naslednje vprašanje:
Imam svetniško vprašanje. Pred časom je bilo veliko povedanega in tudi napisanega o
tako imenovani prenovi Cankarjevega naselja, za kar naj bi koristili evropska sredstva.
Sklicanih je bilo kar nekaj sestankov z občani. Vključena je bila tudi Krajevna skupnost
Nova Gorica.
Glede na to, da do danes prebivalci omenjenih ulic še niso zaznali nobenih aktivnosti v
tej smeri, sprašujem župana, v kakšni fazi izvedbe je napovedana prenova
Cankarjevega naselja? Sprašujem tudi, do kdaj je potrebno omenjena sredstva po
črpati?

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Projekt Celovita prenova
Cankarjevega naselja (CPCN) je v fazi priprave idejne zasnove ter priprave dokumentacije
za pridobitev odločbe o sofinanciranju s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v
okviru prednostne naložbe 6.3. – izvajanje ukrepov urbane prenove ter priprave idejne
zasnove kolesarskih in pešpoti ter dokumentacije za pridobitev odločbe o sofinanciranju za
pridobitev sredstev v okviru prednostne naložbe 4.4. – trajnostna mobilnost. Na območju se
namreč smiselno dopolnjujeta projekt urbane prenove in trajnostne mobilnosti.
Vloga za urejanje odprtih javnih površin in pripadajoče podzemne komunalne infrastrukture,
ki je vsebinsko zahtevna bo na Ministrstvo za okolje in prostor oddana v usklajevanje do
15.3.2018, pridobitev odločbe o sofinanciranju pričakujemo do meseca septembra. Vloga za
ureditev kolesarskih in pešpoti , ki bo oddana na Ministrstvo za infrastrukturo, z vso projektno
in investicijsko dokumentacijo, pa bo oddana do 30.5.2018. Projekta, ki se dopolnjujeta
(CPCN in Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice) sta bila sicer že
potrjena na fazi 1 – posredniškemu organu ZMOS (Združenju mestnih občin), kar potrjuje
skladnost projektov ter izpolnjevanje pogojev za pridobitev sredstev. Po izdelani idejni
zasnovi sledi priprava izvedbene dokumentacije, ki bo potekala z informiranjem in
vključevanjem zainteresirane javnosti, torej predvsem prebivalcev Cankarjevega naselja, KS
Nova Gorica in upravljavce večstanovanjskih stavb na območju. Po pridobitvi sofinanciranja
sledi izvedba postopkov izbire izvajalca ter sama fizična izvedba po fazah ki bo izvedena v
upravičenem obdobju in sicer od 2018 – 2022 (fizični in finančni zaključek, vključno z oddajo
zaključnega poročila ter končnega zahtevka).
10.

SVETNIK DR. KLEMEN MIKLAVIČ je postavil naslednje vprašanje:
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Sprašujem tiste, ki so v imenu MONG pristojni za nadzor družbe Vodovodi in
kanalizacija d.d.. Zakaj je podjetje, ki se ukvarja z vodovodi in kanalizacijo,
potrebovalo pogodbeno najeti sicer renomirano podjetje za osebni razvoj Corpus
Anima Ratio d.o.o. ali krajše Institut CAR? Pričakujemo, da se boste do odgovora, ki
ga boste prejeli od podjetja VIK, tudi opredelili, torej povedali, ali menite, da najetje
tega podjetja sodi v upravičene stroške poslovanja Vodovodov in kanalizacije d.d.?
Enako opredelitev pričakujemo tudi od vas, g. župan. Transakcijo s podjetjem smo
našli med naključnim preverjanjem javno dostopnih podatkov. Prosimo, da nam
pridobite seznam še drugih svetovalnih pogodb oziroma pogodb in stroškov, ki jih je
težko umestiti v temeljno poslanstvo podjetja, ki se ukvarja z občinsko infrastrukturo in
javnimi storitvami. Dovolj bo, da se osredotočite na zadnjih šest let. Občanke in občani
imajo pravico vedeti, kako posluje podjetje in ki ga tudi skozi položnice vzdržujejo.
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Svetniku bo odgovor posredovan naknadno.

11.

SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:
V času prejšnjega sklica Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je takratni
mestni svet na predlog župana Mateja Arčona sprejel poravnavo z več družbami
naslednicami do neke mere bivšega SGP Gorica, za kar je bilo nakazano takrat okrog
tri milijone evrov na račune v davčne oaze. Vse to naj bi bilo narejeno zato, da bi se
omogočilo rešitev težav povezanih z lastništvi večjega števila zemljišč po mestu Nova
Gorica, ki naj bi sicer služile javni uporabi. V takratnem sklepu, če se ne motim, je bilo
tudi zapisano, da bo plačilo tega zneska omogočilo Mestni občini Nova Gorica
takojšnjo vknjižbo lastninske pravice na teh parcelah. Vse te parcele so bile tudi
priloga temu sklepu.
Župana sprašujem, na kolikšnem številu teh parcel se je do danes uspelo Mestni
občini Nova Gorica vknjižiti kot lastnica in kolikšen je procent teh vknjižb glede na
skupno število parcel, ki so bile navedene v sklepu poravnave?

Pravno premoženjska služba (UD) je posredovala naslednji odgovor: V zvezi z vprašanjem,
povezanim z zemljiškoknjižno izvedbo pravic, ki jih je MONG pridobila na podlagi sodne
poravnave, ki je bila v letu 2013 podpisana z družbo SGP in ostalimi podpisnicami,
pojasnjujemo, da je omenjena poravnava z vidika prenosa lastninske pravice zemljišč, skoraj
v celoti realizirana.
Stanje zemljiške knjige na dan 20. 2. 2018 namreč izkazuje, da je MONG na podlagi
poravnave vpisana v zemljiški knjigi kot lastnica 109 zemljiških parcel v k.o. Nova Gorica in
k.o. Solkan, samo 1 parcela, ki je bila bila predmet sodne poravnaveje pa je še v postopku
vknjiževanja.
12.

SVETNIK SIMON ROSIČ je podal naslednjo pobudo:
Ponovno se bom dotaknil vprašanja o smiselnosti odprtja športnih igrišč ob Osnovni
šoli Milojka Štrukelj tudi v popoldanskem času ter tekom vikendov za širšo javnost. Na
tem mestu bi rad predvsem izpostavil odzivnost načelnice oddelka za družbene
dejavnosti, ge. Marinke Saksida ter ravnatelja Osnovne šole Milojka Štrukelj, g.
Janeza Kobeta. V prejšnjem tednu smo si namreč vsi trije skupaj ogledali okoliš
navedene institucije, saj smo bili mnenja, da je odprtje igrišča za javnost dobra poteza,
hkrati pa smo hoteli dobiti rešitev, ki bi še vedno zagotavljala potrebno oziroma
prepotrebno varnost sami šoli. Na podlagi ogleda smo si bili enotni, da bi pri izhodu iz
šole na samo igrišče z dodatkom ograje cca 20 m v katera bi bila vpeta vrata, bil
dosežen namen, in sicer bi bil po vzoru podružnične šole Ledine onemogočen
neposreden dostop do šole oziroma učilnic, hkrati pa bi se z odprtjem prehoda pri
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telovadnici dalo na uporabo širši javnosti z umetno maso preplasteni dve mali
nogometni igrišči ter eno košarkarsko igrišče. Ravnatelj je nato tudi pridobil ponudbo
za predlagano rešitev, in sicer v višini zneska 2.280,00 EUR.
Skladno z navedenim podajam v imenu Goriška.si svetniško pobudo, ki naj vključuje
postavitev omenjene ograje ter posledično prost dostop do omenjenih igrišč. To bi bila
zagotovo velika dodana vrednost v samem središču mesta, kjer je gostota
prebivalstva največja. V dopoldanskem času bi bila na razpolago omenjena igrišča
učencem osnovne šole, v popoldanskem času ter tekom vikendov pa rekreacije
željnim občanom ter občankam.
Naj zaključim, da sem si v nedeljo popoldan osebno ogledal situacijo na ograjenih
igriščih pri Osnovni šoli Milojka Štrukelj, Osnovni šola Kozara, na travnatem igrišču pri
Kornu ter na igrišču z umetno maso v športnem parku v Novi Gorici. Na prav vseh
lokacijah so številni otroci preplezali nevarno ograjo ter se predajali športnim užitkom.
Ograje naj bodo skrajni ukrepi v naši družbi, na tem mestu pa naj bodo raje za zgled
primera dobre prakse osnovnih šol v Solkanu ter v Šempetru pri Gorici.
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor:
- Športno igrišče ob OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica:
Svetnik je pobudo za odprtje športnega igrišča ob OŠ Milojke Štrukelj podal že v letu 2017.
Oddelek za družbene dejavnosti je v odgovoru svetniku na vprašanje, ki ga je postavil na 31.
seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23.novembra 2017, med drugim
navedel naslednje:
"Mestna občina Nova Gorica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport trenutno urejata
zemljiškoknjižna razmerja v šolskem kareju. Po ureditvi razmerij, se nagibamo k odločitvi, da
bi bilo športno igrišče ob OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica v popoldanskem času, med vikendi
ter mad počitnicami dostopno tudi občanom."
Kot že rečeno, se Oddelek za družbene dejavnosti nagiba k odločitvi, da bi bilo športno
igrišče ob OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica dostopno tudi občanom. Prav zato je v Pogodbi o
sofinanciranju z OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica za leto 2018 zagotovila finančna sredstva za
postavitev dodatne ograje.
-Športno igrišče ob OŠ Kozara Nova Gorica:
Ker OŠ Kozara Nova Gorica upravlja s športnim igriščem, smo za stališče v zvezi s pobudo
svetnika zaprosili ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica, Edvarda Vrabiča, ki nam je posredoval
naslednji odgovor:
"12. 10. 2011 je na Oddelku za družbene dejavnosti potekal sestanek, ki so se ga udeležili
predstavniki društva Mladi nogometaš, Nogometnega društva Gorica ter predstavnika MONG
- g. Vladimir Peruničič in g. Robert Cencič. Na sestanku je bilo med drugim dogovorjeno:
da se lahko za namen vadb najmlajših selekcij in po pridobitvi soglasja stanovalcev
varovanih stanovanj ponovno vzpostavi infrastruktura igrišča z umetno travo ob OŠ
Kozara Nova Gorica;
II.
igrišče usposobi Javni zavod za šport Nova Gorica;
III.
igrišče se uporablja od 15.30 do 18.30 ure;
IV.
društvo po končani vadbi zaradi preprečitve uporabe izven navedenega urnika po
vsaki vadbi odstrani gole;
V.
za disciplino na igrišču je odgovoren trener.
Z dopisom številka 419-20/2012-10 z dne 30. 3. 2012 je MONG seznanila OŠ Kozara, da je
dne 19. 3. 2012 pri županu potekal sestanek s predstavniki omenjenih nogometnih društev ter
da je bil na sestanku sprejet sklep, da se ponovno vzpostavi igrišče ob tem, da se upoštevajo
dogovori s sestanka z dne 12. 10. 2011.
Od takrat dalje potekajo treningi omenjenih selekcij po določenem urniku, saj je bilo za ta
namen pridobljeno soglasje stanovalcev varovanih stanovanj. Nepooblaščena raba igrišča
I.
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izven omenjenega urnika pri stanovalcih varovanih stanovanj povzroča nemir in stres, ki se
kaže tudi v obliki pritožb ravnatelju OŠ Kozara Nova Gorica.
Pred obdobjem varovanih stanovanj je bilo igrišče določen čas prosto odprto za javno
uporabo. V tem času se je šola soočala z vandalizmom na delu šolskega prostora, ki je
umaknjen od luči in glavne poti. Uporabniki so na igrišče dostopali z motornimi kolesi, na
umaknjenih delih so popivali, razbijali steklenice, kurili in uničevali šolsko lastnino. Poleg tega
smo v okolici šole našli tudi injekcijske igle, ki so jih določeni uporabniki uporabljali za
uživanje trdih drog. Glede na vso problematiko je bilo ohranjanje zdravja otrok, pa tudi šolske
lastnine edina rešitev, da se je igrišče najprej v celoti odstranilo, potem pa, glede na
pomanjkanje vadbenih površin, ponovno postavilo in se je njegova uporaba časovno omejila.
Strinjam se, da so ograje skrajni ukrep v naši družbi, ampak glede na naše izkušnje je ograja
okoli igrišča pri OŠ Kozara res nunjo potrebna.
Glede dobre prakse v Šempetru pa bi samo omenil, da tam Občina Šempeter-Vrtojba
financira zaposlitev hišnika na šoli, ki med drugim skrbi za funkcioniranje, odpiranje in
zapiranje šolskih igrišč pri centralni šoli in podružnični šoli Vrtojba. Tudi tam so igrišča v
določenem časovnem obdobju zaradi varnosti zaprta."
Glede na zgoraj navedeno menimo, da je režim uporabe igrišča z umetno travo ob OŠ
Kozara Nova Gorica glede na lokacijo ustrezno urejen.
- Igrišče z umetno travo v športnem parku Nova Gorica ter pomožno nogometno igrišče ob
Kornu:
Z omenjenima igriščema upravlja Javni zavod za šport Nova Gorica, katerega osnovna
naloga je zagotavljanje najboljše možne ponudbe športnih površin za izvajalce športnih
programov v mestni občini. Urnik uporabe le teh določa strokovna služba javnega zavoda,
cenik uporabe pa je določen
s Pravilnikom o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova
Gorica (ur. list RS, št. 60/07 in 113/08). Omenjeni športni površini sta v pretežni uporabi
Nogometnega društva Gorica, občasno pa ju uporabljajo tudi drugi izvajalci. Igrišči nista
primerljivi z drugimi večnamenskimi športnimi površinami oziroma z odprtimi igrišči ob
osnovnih šolah. Prioritetno sta namenjeni organizirani vadbi nogometnih društev in atletov
(pomožno metališče Koren) in igranju ligaških ter prijateljskih tekem. Igrišči se oddajata v
najem tudi drugim klubom in reprezentancam ter za izvajanje pouka športne vzgoje. Prav tako
jih lahko najamejo tudi fizične osebe, v kolikor niso zasedena.
Igrišči sta dnevno izredno obremenjeni in morata biti vedno brezhibno pripravljeni za uporabo.
Ob odpiranju le teh širšemu krogu uporabnikov (občanov ob vikendih) obstaja nevarnost, da
bosta kmalu postali prostor nenadzorovanega druženja, s tem pa se drastično poveča tudi
možnost vandalizma ter posledično stroškov sanacij.
V času neuporabe sta igrišči zaklenjeni. Ključ za odklepanje prehoda na igrišči imajo društva uporabniki in profesorji športne vzgoje. Po uporabi morajo igrišče zakleniti.
Za potrebe proste uporabe so v Športnem parku na voljo igrišča s tartansko in betonsko
podlago, ki so primerna za rekreativno udejstvovanje občanov.
Na Oddelku za družbene dejavnosti se bomo še naprej trudili, da bi se v prihodnje v mestu
oziroma celi občini zagotovilo večje število urejenih športnih površin, ki bodo dostopna vsem
občanom. Igrišče z umetno travo v športnem parku in pomožno nogometno igrišče ob Kornu
sta namenjeni profesionalni rabi.
13.

SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je podala naslednjo pobudo in postavila naslednje
vprašanje:
Podala bi pobudo kot nadaljevanje pobude, ki jo je na prejšnji seji podal kolega svetnik
Klemen Miklavič. Oddelek mu je namreč na njegovo vprašanje o izvedbi
programskega dokumenta o terciarnem izobraževanju med drugim podal odgovor, da
so bila pogajanja za nakup zemljišč za namene univerze ob Kornu neuspešna.
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Zanima me, ali se pogajalska skupina pogaja za nakup drugega zemljišča?
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Pogajalska skupina v sestavi svetnik
Simon Rosič, prorektor Univerze v Novi Gorici g. Franko Mladen in vodja Kabineta župana
Mestne občine Nova Gorica je vodila razgovore samo z lastniki tistih zemljišč, ki so na
območju poimenovanem Park znanja oziroma z lastniki zemljišč opredeljenih v občinskem
prostorskem načrtu za umeščanje kampusa Univerze v Novi Gorici.
14.

SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je podala nasledni predlog:
Imela bi eno kratko pobudo, in sicer ob Vili Rafut je umeščen edinstveni botanični
park, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina namenja tudi sredstva za
vzdrževanje tega parka, vendar je park na žalost zaprt za javnost.
Predlagam, da se ta botanični park odpre za javnost.

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Rafutski park z vilo je na
podlagi Odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo (Uradne objave - časopis OKO, št.
21/2003, Uradni list RS, št. 52/04) razlašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, pri
čemer se varovanje kulturne dediščine izvaja v skladu z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine.
Rafutski park z vilo je skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/1985)
varovan tudi kot naravna vrednota državnega pomena, pri čemer se varovanje naravne
vrednote izvaja v skladu z določili Zakona o ohranjanju narave in Pravilnika o določitvi in
varstvu naravnih vrednot.
Vila Rafut je v lasti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki namerava vilo prodati na
javni dražbi, saj so bile izčrpane vse možnosti, ki bi vodile k njeni obnovi in oživitvi.
Ostale nepremičnine v samem Rafutskem parku predstavljajo predvsem parkovne površine.
Rafutski park je varovana celota, ki je umeščena na pobočje kostanjeviškega hriba, obsega
3,9 ha. Razdeljen je na dva dela:
- t.i. zgornji oziroma vzhodni del, ki je v lasti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- t.i. spodnji oziroma zahodni del, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica.
Rafutski park je leta 1985 občina Nova Gorica zavarovala z Odlokom o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica za
naravni spomenik.
V zvezi z oživitvijo Rafutskega parka so bila že izdelana programska izhodišča oziroma
strokovne podlage za namen zboljšanja dostopnosti parka turistom, lokalnim obiskovalcem
ter izboljšanja povezanosti obmejnega prostora. Za te namene je potrebno izdelati idejni
projekt obnove in oživitve Rafutskega parka, kjer bosta zgornji in spodnji del parka
obravnavana kot celota kot je bil izvorno. Po takšnem načrtu bi bil park dostopen javnosti, ne
glede na namembnost obstoječih objektov, do take mere, da ne bo ogrožen spomenik.
Gre za obsežen projekt, pri katerem je potrebno upoštevati določila zakonodaje s področja
varstva kulturne in naravne dediščine. Ker je ocena stroškov ureditve Rafutskega parka
visoka, se načrtuje fazno oz. postopno urejanje Rafutskega parka.
15.

SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je podala nasledni predlog:
Čestitam županu za podpisano pismo o nameri za nakup stavbnih zemljišč na
območju Meblo-vzhod, namenjenih gradnji poslovnih površin. Glede na dejstvo, da je
v mestni občini zelo malo površin za gradnjo poslovnih objektov in da se zelo malo
podjetnikov odloča za gradnjo poslovnih površin v naši občini in posledično temu
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zagotavljanja dodatnih delovnih mest predlagam, da se na tem področju še bolj
motivira podjetnike. Predlagam, da se jih dodatno motivira, da po zgledu sosednjih
občin Ajdovščina in Občine Miren-Kostanjevica in sicer, da se za namene gradnje
poslovnih površin in proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
občina odpove plačilu komunalnega prispevka s strani podjetnika investitorja.
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Mestna občina Nova Gorica že od leta 2014 preko javnega razpisa za sofinanciranje investicij
v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne
dejavnost subvencionira komunalni prispevek investitorjem, ki ustrezajo razpisnim pogojem v
višini 80% celotne vrednosti plačila. Na tak način imajo subvencioniranje komunalnega
prispevka urejeno tudi v omenjenih občinah.
16.

SVETNIK LUKA MANOJLOVIĆ je postavil naslednje vprašanje:
Aktivisti Goriške.si smo pred dobrim tednom dni naredili en obhod po Novi Gorici, v
smislu preverbe delovanja obcestnih svetilk oziroma razsvetljave. Prišli smo do
zaključka, ki ni bil ravno najbolj optimalen. Našteli smo 137 nedelujočih luči. Sicer po
naši objavi na Facebooku se je zgodil proces, ki je v nekaj dneh saniral situacijo, tako,
da sedaj kakor smo uspeli ugotoviti, luči delujejo. Seveda nismo imeli možnosti iti v
vse krajevne skupnosti tudi izven mesta zaradi tega, ker nam pač čas tega ni
dovoljeval. Sedaj pa postavljam eno vprašanje. Obenem bom še izpostavil oddelek in
pohvalil gospo Aleksandro Torbica, ki me je sprejela v zvezi s to tematiko, ki jo danes
obravnavam in se tudi dotika konkretno osvetlitve prehoda za pešce pri Osnovni šoli
Milojke Štrukelj.
Kar sedaj sprašujem pa je sledeče. Želel bi od občinske uprave izvedeti, kam naj
občanke in občani, ne samo iz mesta, seveda tudi iz podeželja, naslavljajo tovrstno
problematiko, komu naj to sporočajo, kakšen je celoten proces? Se pravi, ko nekdo to
prijavi, kaj se takrat zgodi, da pride do menjave in ali so potencialni prijavitelji takšnih
težav potem obveščeni? Če niso, pretvarjam to vprašanje kar še v pobudo, da naj se
takšen sistem vzpostavi. Mislim, da danes s sodobno spletno stranjo, ki jo ima mestna
občina in službami, ki naj bi to izvedle, to ne bi smel predstavljati nek prevelik izziv
zaradi tega, ker mislim, da je nedopustno, da pridemo do takšnih številk, kot smo prišli
prejšnji teden. Namreč, če ne bi delovalo pri vseh svetilkah 20 komadov, potem tega
mi niti objavili ne bi. Po drugi strani je pa tudi z našega vidika Goriške.si malce
»ubogo«, da moramo to na velik zvon obesiti, da se potem neka akcija zgodi. Čestitam
pa vsem in pohvalim vse, ki so se takoj odzvali in stvar izpeljali.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Svetniku bo odgovor posredovan naknadno.
17.

SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednje vprašanje:
V sobotnih Primorskih novicah smo prebrali že nič koliko krat v zvezi s težkimi
tovornjaki, ki se vozijo po Novi Gorici kljub prepovedi in ugotovili smo iz članka, da se
zadeva enostavno ne premakne, ker ni dovolj ali sodelovanja med občino in policijo,
ali dovolj sredstev za preganjanje tovrstnih kršitev.
Zanima me, na kak način se je občina lotila reševanja tega problema? Menim, da bi
lahko tudi sam pomagal pri rešitvi tega problema, vendar me zanima, kje se je zadeva
zataknila?

Medobčinska uprava MONG in Občine Brda je posredovala naslednji odgovor: Nadzor nad
težkimi tovornjaki, ki kljub prepovedi vozijo, kjer to ni dovoljeno, se v praksi dejansko opravlja.
Kot že pojasnjeno, se pojavljajo težave zaradi same narave urbanega prostora, ki, seveda,
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ker gre za ožje mestno središče, nima lokacij primernih za zaustavljanje tovrstnih vozil. To pa
ne pomeni, da se slednje ne nadzira in ne kaznuje. Slednje počneta tako medobčinska
redarska služba kot policija. Obe službi se tudi usklajujeta za izvedbo skupnih akcij področju
nadzora nad tovornim prometom. Vsekakor pa vabimo svetnika, da nam poda morebitne
predloge vodji medobčinskga redarstva neposredno.
32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017

1.

SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je podala 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.

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Svetnica je
podala pobudo v zvezi z obvezo posredovanja potrdil o nekaznovanosti, ki bi veljala za člane
svetov javnih zavodov (osnovnih šol in vrtcev v Mestni občini Nova Gorica). Na podlagi
pobude smo mnenje zaprosili Informacijskega pooblaščenca, ki nam je posredoval priloženo
neobvezno mnenje št. 0712-1/2018/121 z dne 25.01.2018, iz katerega je razvidno, da
zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor, in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa
zakon. Kot razumemo neobvezno mnenje lahko delodajalec, zelo argumentirano in odvisno
od primera do primera, pridobiva podatke samo za zaposlene. Za pridobivanje tovrstnih
osebnih podatkov za člane svetov zavoda pa se informacijska pooblaščenka sklicuje na
Zakon o zavodih in Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ne predvidevata
pridobitev potrdila o nekaznovanosti kot poseben pogoj za članstvo v svetu zavoda.
Glede na zgoraj navedeno mnenje Informacijskega pooblaščenca, pobude svetnice ni
dovoljeno upoštevati.
PRILOGA 1
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE,
PREDLOGI IN POBUDE:
1.

SVETNIK VALTER VODOPIVEC je izrazil naslednje nestrinjanje s prejetim
odgovorom in podal naslednjo pobudo:
Na prejšnji seji nisem postavil nobenega vprašanja ali pobude, ker sem bil odsoten,
zato se pa ne strinjam s prejetim odgovorom na moje postavljeno vprašanje na pred
prejšnji seji. Še vedno govorimo o tako imenovanem členu iz NUSZ, ki se vprašanja,
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odgovori, pobude in odgovori s strani občinske uprave vlečejo absolutno predolgo. Z
nobenim od teh nisem zadovoljen.
Zato sedaj pozivam župana, da na naslednjo sejo uvrsti točko z vso korespondenco
med svetnikom, občinsko upravo, oddelkom in statutarno-pravno komisijo, zato, da
bodo svetnice in svetniki imeli pred seboj celovito sliko o načinu dela, razmišljanja in
obnašanja v oddelku v občinski upravi.
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:
Svetniku bo odgovor posredovan naknadno.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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