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Nova Gorica, 11. julij 2018

POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

37. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. junij 2018

zap.
št.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 36. seje
MS, ki je bila 24. maja 2018
Sklep o imenovanju Ane Zavrtanik Ugrin, Andreje Trojar
Lapanja, Roberta Žerjala in Dimitrija Klančiča za člane
skupščine EZTS “Območje občin: Comune di Gorizia (I),
Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina ŠempeterVrtojba (SLO)
Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2018
Sklep o sprejetju Dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 –
rebalans 2.
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica
za leto 2018
Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega
sklada MONG – javni sklad za leto 2017
Sklep o sprejemu Poslovnega in Finančnega načrta
Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad za leto
2018
Sklep o sprejetju Poročila o izvajanju akcijskega načrta
v okviru projekta “Občina po meri invalidov” v MONG v
letu 2017
Obstoječa parkirna mesta za invalide je potrebno redno
barvati in vzdrževati ter predvideti štiri nova parkirna
mesta.
MONG naj pristopi k sofinanciranju nakupa kombija za
prevoz invalidov na vozičkih.
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske
razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017
O predlogu Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter
oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se opravi druga
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave.
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s
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14.
15.
16.

17.

komunalnimi odpadki na področju občin: Brda, Kanal ob
Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko
Odlok o turistični in promocijski taksi v MONG
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
O predlogu Odloka o določitvi nadomestila stroškov
lokacijske preveritve v MONG se opravi druga
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave.
Sklep, da se o Odloku o določitvi takse za obravnavo
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge
in pripombe iz razprave.

●
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●

●

11. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 11. junij 2018

zap.
št.

1.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
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36. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. maj 2018

zap.
št.

5.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

O predlogu Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica se opravi druga
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in
mnenja iz razprave.

●

35. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2018
zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

21.

Do naslednje seje mestnega sveta je potrebno pripraviti
analizo stanja in vizijo o nadaljnjem delovanju VIRS-a.

●1

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

34. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. marec 2018

Svetniki so Analizo stanja Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske in vizijo
razvoja javnega zavoda Višješolsko in visokošolsko središče Primorske prejeli skupaj z
gradivom za junijsko sejo (Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višješolsko in
visokošolsko središče Primorske).
1

2

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

11.

Mestni svet MONG nalaga občinski upravi, da v
najkrajšem možnem času v zvezi z nepremičninami iz
prejšnje točke prične s potrebnimi postopki za brezplačni
prenos lastninske pravice v korist MONG (Rafutski park
z vilo)
Za obnovo stavb, ki so predmet tega sklepa bo MONG
kandidirala za pridobitev sredstev evropske kohezijske
politike - mehanizma celotnih teritorialnih naložb (CTN),
Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba
prostora na urbanih območjih. (Rafutski park z vilo)
Ne glede na prenos sredstev iz projekta Vozlišče
kreativnih praks na Laščakovo vilo nalaga Mestni svet
MONG občinski upravi, da nadaljuje z aktivnostmi na
projektu Vozlišča kreativnih praks v prostorih bivšega
Kemometala.

12.

13.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
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32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017
zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

13.

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

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI
IZVRŠEN

●5

Postopki za prenos lastninske pravice med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
ter Mestno občino Nova Gorica potekajo.
3
Z namenom zagotovitve pogojev za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike - CTN
je uprava MONG na podlagi s strani ministrstva in s strani MONG pripravljene dokumentacije
(Programska izhodišča za oživitev Rafutskega parka, Izhodišč za oživitev parka Rafut, DIIP prenova vile Rafut,...) pripravila grobo oceno vrednosti ureditve območja/parka ter Laščakove
vile ter predlog za odprtje proračunske postavke z načrtovanim rebalansom II. V nadlajevanju
sledi priprava programske zasnove, projektne in investicijske dokumnetacije ter v oktobru
2018 prijava na načrtovano Javno povabilo ZMOS za sofinanciranje operacij na degradiranih
urbanih območjih.
4
Uprava MONG je aktivno sodelovala pri zasnovi projekta predvidenega za sofinanciranje s
sredstvi čezmejnega programa IV Interreg Slovenija - Italija 2014-2020 s področja kreativnih
industrij, ki predvideva pripravo in izvajanje določenih vsebin potenicalno vezanih tudi na
lokacijo Kemometala. Poleg navedenega v okviru mednarodnega projekta ROSIE (odgovorno
inoviranje) načrtuje vzpostavitev t.i. "living laba" - razvojno-raziskovalnega eko sistema, ki bo
svojo fizično platformo imel v objektu Kemometala. Ta bo spodbujala interakcijo in
povezovanje različnih subjektov/delžnikov z namenom priprave programske zasnove objekta.
5
Župan je imenoval komisijo, ki pripravlja vsebino oziroma nabor parametrov, ki vplivajo na
ceno in bodo predmet analize.
2

3

16.

svetom tako, da z zainteresiranimi predstavniki
svetniških skupin oblikuje komisijo in skupaj z njo
pripravi razpis za izvajalca ter izbor.
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.

●

27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017
zap.
št.

15.

IZVRŠEN

SKLEP OZ. AKT

Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet.

je
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24. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. marec 2017

zap.
št.

9.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Oddelek za družbene dejavnosti naj skupaj z Goriško
knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica pripravi idejni
projekt z oceno investicije za ureditev čitalnice.
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13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

16.

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

●8

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

Teče postopek izbire novega koncesionarja, navedeni sklep bomo poskusili realizirati v
sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba ob začetku izvajanja nove koncesije.
7
Oddelek za družbene dejavnosti je naročil izdelavo ocene vrednosti izvedbe čitalnice študijske sobe v Goriški knjižnici in z njo seznanil Goriško knjižnico. Vodstvo Goriške knjižnice
predlaga za ta namen prostor v nadstropju, ki je dostopen z ločenim stopniščem. Glede na
oceno stroškov tovrstne investicije in predvsem prostorsko umeščenost študijske sobe v
objekt (poleg ostalih GOI del je potrebno izvesti tudi sanitarije, dvigalo...), ocenjujemo, da
investicija ni izvedljiva.
8
V realizaciji je zadnja faza postopka izbire koncesionarja (pregled končnih ponudb).
6
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Županu in kabinetu župana:

-

svetnika Antona Peršiča – naslednji predlog:
Imam en predlog. Predlagam občinski upravi oziroma pristojnim odborom in komisijam,
da preučijo izvirnost in pravilnost krajevnega imena Vožiče, to je naselje v Krajevni
skupnosti Osek – Vitovlje, ki se vedno bolj fonetično in tudi v pisni obliki nepravilno
uporablja kot Užiče.
Krajevno ime Vožiče izvira iz pojma voz-voziti, kar je bila to nekdaj dejavnost
prebivalcev tega kraja, ki povezuje dolino s Trnovsko planoto. Tako ime je zapisano tudi
v starih mapnih kopijah, državnih topografskih kartah in zemljevidih izdajatelja
Geodetskega zavoda Republike Slovenije. Žal se v zadnjem obdobju to ime prevečkrat
nepravilno izgovarja in tudi zapisuje kot Užiče, kar je potrebno spremeniti in poskrbeti,
da se krajevno ime Vožiče pravilno imenuje, registrira, uporablja in zaščiti. Spremembo
je treba utemeljiti in seznaniti javnost o pravilni rabi.

-

svetnice Ane Jug – naslednje vprašanje:
Na prejšnji seji smo svetniki Goriške.si že drugič izrazili nezadovoljstvo na prejeti
odgovor s strani kabineta župana in družbe HIT d. d., glede kadrovskih razmerij v
družbi, kar se nam zdi zelo pomembno zlasti, ker gre pretežno za prebivalce naše
občine.
Kljub temu še vedno nismo dobili pravega odgovora oziroma sploh odgovora, četudi po
našem mnenju ne gre za poslovno skrivnost. Družba HIT d. d., na naš poziv odgovarja,
da naj bi kot delničarji skladno z ZGD uresničevali pravice do obveščenosti v sklopu
skupščine delniške družbe in da je ta podatek o strukturi delavcev po delovnih
razmerjih, torej določen ali pa nedoločen čas, v letnem poročilu za poslovno leto 2017,
ki bo na dnevnem redu skupščine verjetno enkrat v juliju in torej tudi dostopno. Doslej
smo pogledali ta poročila, vseh teh podatkov v poročilih HIT-a ni.
Glede na vse navedeno, tokrat dajemo naslednjo svetniško pobudo. Zakoniti zastopnik
delničarja MONG, mislimo, da je to župan, ki bo prisoten na seji skupščine, naj pridobi
naslednje podatke in se skupaj s predstavnikom, ki ga je MONG imenovala v Nadzorni
svet HIT d. d., opredeli do njih. Spet naštevamo iste podatke, in sicer koliko je redno
zaposlenih delavcev v HIT-u za določen čas, koliko jih je za nedoločen čas in
medsebojno razmerje glede na število delovnih ur? Koliko je delavcev, ki delajo preko
agencij za zaposlovanje delavcev, koliko je študentskih razmerij, koliko je prekarnih
delavcev, vse primerjalno s številom delovnih ur in ne nazadnje to kar je tudi pomembno
za naše občane, in sicer koliko delavcev HIT prejema minimalno plačo?

-

svetnika Simona Rosiča – naslednjo pobudo:
V imenu Goriške.si podajam svetniško pobudo, ki tangira prometno infrastrukturo v
povezavi predvsem z razvojem turizma.
V preteklem tednu je MONG kot ena izmed treh občin postala soustanoviteljica Javnega
zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki naj bi skrbel za celovit razvoj ene
izmed vodilnih destinacij v makrodestinaciji Mediteranska Slovenija – Nove Gorice in
Vipavske doline.
Iz imena samega, pa tudi iz strukture zavoda, je razvidno, da bo razvoj destinacije
slonel na dveh razvojnih oseh, in sicer razvoju samega mesta Nova Gorica v povezavi z
razvojem Vipavske doline. Tretjo razvojno os, ki se zdi zapostavljena, vendar ni z vidika
naravnih danosti in priložnosti za razvoj turizma nič manj atraktivna, bi morala
predstavljati povezava višje ležečih in demografsko ogroženih krajev novogoriške in
ajdovske občine. Banjška planota, Čepovanska dolina, Trnovski gozd, Gora, Hrušica in
Nanos vsi ponujajo neokrnjeno naravo, bogato tradicijo, poletno svežino in zlasti mir ter
se kar sami ponujajo kot tretja subdestinacija naše regije. Ta namreč glede na razvojne
trende slovenskega turizma in čedalje večjo obremenjenost z obiskom v najbolj znanih

5

turističnih krajih ravno z zgoraj naštetimi danostmi ponuja edinstveno primerjalno
prednost.
Za realizacijo takšne ideje je predpogoj urejena in asfaltirana cestna povezava, ki bi
simbolično in dejansko povezala naštete predele v enovito subdestinacijo, hkrati pa
preko višje ležečih predelov obeh občin povezala tudi makrodestinaciji Osrednja
Slovenija in Alpska Slovenija. Navedeno povezavo predstavlja državna cesta Kalce-ColPredmeja-Lokve-Čepovan-Most na Soči, ki na dveh odsekih Predmeja-Lokve in LokveČepovan v skupni izmeri približno 12 km še vedno ni asfaltirana, kar predstavlja težavo
pri enovitem turističnem razvoju tega območja.
Drugi pomemben cestni odsek, ki bi bil kot dostop iz Nove Gorice za učinkovitejši razvoj
turistične subdestinacije nujno potreben sanacije, predstavlja državna cesta SolkanLokve. Na njej se je sicer v zadnjih letih naredilo nekaj investicijskih in vzdrževalnih del
(gradnja krožišča na Prevali, širitev odseka med Prevalo in Ravnico, preplastitev
posameznih odsekov med Trnovim in Lokvami), začeto pa bi bilo v prihodnjih letih
potrebno zaključiti še z razširitvijo in preplastitvijo nekaterih preostalih ne saniranih
odsekov.
Župana zato pozivamo, naj skupaj z ajdovskim županom Tadejem Beočaninom,
predstavniki v državnem zboru Matjažem Nemcem, Jernejem Vrtovcem in Evo Irgl ter
predstavnikom v državnem svetu Tomažem Horvatom sklene strateško zavezništvo, ki
se bo zavzelo za asfaltacijo oziroma adaptacijo naštetih odsekov državnih cest. Takšna
poteza bi na eni strani prispevala k skladnemu turističnemu razvoju celotne vodilne
destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina ter na drugi poskrbela za nove gospodarske
priložnosti demografsko ogroženega območja.
-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog:
Pred kratkim sem občinsko upravo spraševala o tem, kako poteka projekt zagotavljanja
lokacije za gradnjo parka znanja oziroma kampusa za namene Univerze v Novi Gorici?
Občinska uprava mi je odgovorila, da je projekt končan s tem, ko ji ni uspelo pridobiti
zemljišč.
Predlagam, da občinska uprava prične s postopki zagotovitve druge lokacije za tovrstne
namene. Glede na to, da sem že pri številnih razpravah v tem mestnem svetu
opozarjala, da je lokacija pod Kapelo problematična predvsem zaradi prostorskih aktov,
drage komunalne opreme, razpršenega lastništva zemljišč, poleg tega pa bi z gradnjo
še dodatno uničili zelene površine, predlagam, da se za lokacijo določi eno izmed
degradiranih stavbnih zemljišč na območju Nove Gorice. Sama bi predlagala zemljišče
t.i. Majskih poljan, ki so degradirane vendar komunalno urejene in lastniško
skoncentrirane na enega lastnika, ki je v stečaju in po vsej verjetnosti pripravljen prodati
ta kompleks. Sama predlagam, da se projekt glede, da je na meji, vključi v EZTS in se
ga zasnuje kot park znanja oziroma univerzitetni kampus obeh mest.

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:
Podajam pobudo, da se sočasno s pripravo programa s katerim občina kandidira za
Evropsko prestolnico kulture 2025, začne s pripravo projektov infrastrukture, ki se jo bo
potrebovalo za izvedbo programov kulturne prestolnice.
Tako predlagam, da se v ta program doda izgradnja objekta avditorija v Borovem
gozdičku, zagotovitev primernejših prostorov za mestno galerijo ter izgradnjo novega
kulturnega doma na mestu obstoječega, ki bi zaključil potezo na novo urejenega
Bevkovega trga. V ta progam naj se vključi tudi Laščakovo vilo, ki naj se jo po mojem
mnenju nameni programom, ki bi se lahko zgledovali po programu ustvarjalnega centra
Švicarija v Ljubljani.

-

svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednje vprašanje:

6

Rad bi samo eno temo zaključil pred poletjem in to je univerza. Pred nekaj sejami je
kolegica Tanja Pipan spraševala o tem, kje smo sedaj pri pripravi gradbene
dokumentacije za gradnjo kampusa oziroma predaja obljubljenega terena.
Župan, kot sem razumel iz odgovora, ste odstopili od ideje, da bi univerzi pomagali
zgraditi kampus z zemljiščem, ki bi bil tik pred gradbenim dovoljenjem. Zato vas prosim,
g. župan, da se opredelite glede tega vprašanja. Torej, ali boste uresničili tisto kar ste
napovedali ob podpisu sporazuma z vsemi županskimi kandidati, da boste pripravili
zemljišče za gradnjo kampusa še v tem mandatu?
-

svetnika Luke Manojlovića – naslednje vprašanje:
Imam v bistvu eno vprašanje v dveh sklopih, navezuje pa se na kulturno dediščino v
Mestni občni Nova Gorica. Eno je nedavno obnovljeni prostori judovske mrliške vežice
ob judovskem pokopališču v Rožni Dolini. Zanima nas, s kakšnimi vsebinami načrtujete
zapolniti ta prostor in na kakšen način ga nameravate potem predstaviti turistom in
domačinom ter povečati njegovo prepoznavnost?

-

svetnika Luke Manojlovića – naslednji predlog:
Drugo vprašanje je glede podobne tematike. Pred kakšnim mesecem in pol sem obiskal
v Šempasu predstavitev znanega Šempaškega tabora. Konec leta, mislim, da 18.
oktobra, če se ne motim, me bo gospa Pavlica ali pa kolega Anton popravil, je obletnica
tega in tu imam dve pobudi.
V Ozeljanu obstaja eno obeležje tega dogodka, ki je na žalost bom rekel nekoliko
zapostavljeno, ali pa včasih zanemarjeno, zato, ker se pač nahaja v območju zraven
avtobusne postaje, nekih kontejnerskih odlagališč in podobno. Mislim, da bi bilo dobro,
da bi do te obletnice konec leta to obeležje na en pravi način tam eventualno
premaknili, ali pa ga ustrezno uredili. Po drugi strani pa, saj bo kolegica Pavlica verjetno
to na kasnejših sejah še predstavila, predlagam tudi, da se zagotovi neka sredstva s
katerim bi se ta dogodek, ki se bo zgodil konec leta, nekako podprlo.

-

svetnika Luke Manojlovića – naslednjo pripombo:
Župan, še vedno sem malo žalosten. Obljubili ste mi, da me boste povabili in verjetno
ne samo mene, ampak vse svetnice in svetnike na predstavitev zadev glede tržnice.
Nisem še prejel nobenega vabila.
Druga stvar pa je, da še vedno upam in bi želel, da bi tudi v tem mestnem svetu
prediskutirali vsebino prostora, ki smo ga kupili pred letom in pol, kajti takrat sta tako g.
dr. Golob kot kolega Veličkov rekla v razpravi, to sem vam enkrat že citiral, mislim, da ni
treba da ponovim, da se takrat odločamo o nakupu, ne pa o vsebini. Tako, da bi si želel
o tej vsebini razpravo v tem zboru.



Uradu direktorja občinske uprave:

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nestrinjanje na prejeti odgovor:
Na tretje vprašanje, ki je pa ključno, in sicer iz katere proračunske postavke bo občina
plačevala te stroške, pa mi ni odgovoril. Ne za obresti, ne za preveč oziroma nepravilno
pobrane davščine in ta odgovor še vedno pričakujem. Zato izražam svoje nestrinjanje s
prejetim odgovorom in čakam še odgovor na zadnji del vprašanja. (NUSZ)

-

svetnika Antona Peršiča – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
Na moje vprašanje kdo skrbi v Novi Gorici in vzdržuje velika drevesa, sem dobil
korekten odgovor. Vendar ta odgovor zadovolji samo mene, občani bodo še vedno
spraševali, kdo je tisti, ker občani tega niso videli nikjer objavljenega. Sam sem z
vprašanjem tudi priporočal, da se odgovor nekje objavi, da bodo občani vedeli, kam se
obrniti, kadar imajo take probleme.

7



Projektni pisarni (UD):

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje vprašanje:
Pred časom sem prebrala v Primorskih novicah, da projekt »vozlišče kreativnih praks«
ni bil prijavljen na EU razpis Interreg. Zanima me, kako je s potekom projekta glede na
to, da smo se svetniki odločili za nakup objekta »Kemometal«, upajoč, da bo vir za
nakup objekta in financiranje programa pridobil iz tega omenjenega vira?



Oddelku za družbene dejavnosti:

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:
Osnovna šola Šempas se srečuje z izjemno prostorsko stisko. V šoli se število učencev
iz leta v leto povečuje, pred časom je bilo povedano, da je izdelan IDZ za dograditev
štirih dodatnih učilnic. V proračunu in NRP-ju ne vidim postavke predvidene za ta
projekt. Zanima me, kdaj nameravate pristopiti k izvedbi te investicije?
Nujna je tudi izgradnja nove telovadnice, ker le-ta zamaka in je nevarnost, da se katera
od sten zruši. V proračunu sem zasledila postavko Oprema telovadnice v Šempasu.
Ravnateljica me je opozorila, da je nujno zamenjati opremo, a nikakor ni smiselno
menjati tlaka v telovadnici, saj bi ga prvo zamakanje uničilo. Poleg tega še vedno čakajo
na ureditev odvodnjavanja in parkirišč pred šolo in vrtcem.

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:
Podajam svetniško pobudo, da se odstranijo vsa polomljena in gnila orodja ter oznake
za telesno vadbo na občinskem travniku ob Kolodvorski poti (št. parcele 24/7).
Obrazložitev: Že večkrat sem podal ustno pobudo, da se odstranijo polomljena in gnila
orodja za telesno vadbo na občinskem travniku ob Kolodvorski poti v Novi Gorici.
Kljub zanemarljivim predvidenim stroškom (moja ocena je strošek v višini cca. 200,00
EUR) se to do danes ni realiziralo, odstranilo so je le nekaj odlomljenih kosov teh orodij.
Vsi radi govorimo, da je Trg Evrope in okolica zelo pomemben za naše mesto kot za
sosednjo Gorico, tako, da sem prepričan, da si tudi ta del mesta zasluži urejeno okolico.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:

-

svetnika Uroša Komela – naslednji predlog:
Imel bi samo eno prošnjo, da se v prihodnji sestavi proračuna zagotovi sredstva za
obnovo vodovoda na Cesti IX. korpusa v Solkanu, ker je v tistem delu tam med
marketom in hotelom Sabotin stanje že kar tako kaotično, saj se kar trikrat na leto
popravlja cesta.
Danes sem šel mimo, pa sem naštel šestnajst popravil samo od marketa pa do hotela
Sabotin, tako, da bi vas prosil, da v čim krajšem možnem času predvidite v proračunu
sredstva za obnovo te ceste v Solkanu.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednjo pobudo:
V letu 2012 je 53 stanovalcev Partizanske ulice v Novi Gorici podpisalo pobudo za
ureditev dela Partizanske ulice. Svet Krajevne skupnosti Nova Gorica je v celoti podprl
in jo posredoval Mestni občini Nova Gorica. Tudi mestna občina se je s pobudo strinjala
in se zavezala, da bo pobudo v celoti upoštevala. V juliju 2012 je bil izdelan načrt
gradbenih konstrukcij za ureditev pešpoti in ekološkega otoka. Mestna občina je
pridobila parcelo, preko katere bi potekala pešpot in na kateri bi bil lociran ekološki otok.
Maja 2077 sem dala svetniško pobudo, da se zadeva v celoti uredi in dobila odgovor,
da se bo v letu 2017 uredila ureditev ekološkega otoka in javne razsvetljave, manjkajoči
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odsek povezovalne poti pa predvidoma iz sredstev, za katerega bo občina kandidirala
na javnih razpisih iz ukrepov trajnostne mobilnosti. V letu 2017 je bila izvedena ureditev
ekološkega otoka in del pešpoti, za kar se občani zahvaljujejo.
Ni pa bila realizirana obljubljena razsvetljava, zato ponovno dajem pobudo, da se še
letos postavi svetila javne razsvetljave ob celotni pešpoti, ki povezuje Cankarjevo in
Partizansko ulico v dolžini 100 m na parcelni številki 117/2 in 115/18 k.o. Nova Gorica in
uredi del povezovalne pešpoti od konca obstoječe pešpoti, ki se trenutno končuje sredi
šolskega kompleksa Osnovne šole Ledine do Partizanske ulice, to je približno 20 m, na
parc. št. 117/2 k.o. Nova Gorica.


Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika Mirana Vidmarja – naslednje vprašanje:
Krajani Branika me sprašujejo, kaj je z umiritvijo prometa skozi Branik in kakšni so
ukrepi? Naj spomnim, da je bil takrat (2015) obljubljen merilec hitrosti, pogovarjali smo
se o dodatnih prehodih za pešce (pri marketu in v Vasi), predlagan je bil svetleč
prometni znak za prehod za pešce v središču Branika, saj prav na tem prehodu smo
imeli predlani smrtno žrtev.
Sprašujem, kdaj se bo predlagano reliziralo?

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:
Imam eno skromno pobudo in verjamem, da jo boste lahko tudi hitro realizirali.
Starejši občani, ki jih ni zadnje čase malo v ulici Vetrišče in Lemutovi ulici so me
zaprosili, če lahko Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica podam pobudo za
postavitev dveh klopi oziroma klopic na hribčku nad bajerjem v Borovem gozdičku.
Starejši občani se radi večkrat peš podajo do mestnega središča in zaradi starosti si
želijo vmesnega počitka, sedaj pa jim to ni omogočeno. S postavitvijo klopi bi jim to
omogočili, poleg tega pa bi služile klopi velikemu številu obiskovalcev Borovega
gozdička, ki si radi ogledujejo bajer ter vse kar je v njem.
Torej podajam svetniško pobudo za postavitev dveh klopi v Borovem gozdičku na
hribčku nad bajerjem oziroma ob Skate parku.

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo:
Dajem pobudo občinski upravi, da pripravi spremembo ali pa dopolnitev občinskega
Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, in sicer v 76. členu na način,
da v bistvu doda en stavek, ki naj se glasi: »To ne velja za obstoječe stavbe.«. Bom
pojasnil v čem je poanta mojega predloga oziroma pobude.
V območjih kolektivne gradnje visoke gostote, tako imenovane SSv, v kartografskih
prilogah je dovoljena gradnja zahtevnih in manj zahtevnih stavb tipa tri ali več
stanovanj. V tem območju urejevalnih enot imamo tudi obstoječe zgradbe, ki so bile v
preteklosti zgrajene kot eno stanovanjske, morda s kakšnimi dodatnimi prostori za
poslovne dejavnosti. Namreč, nesprejemljivo je, da sedaj, če lastnik želi z gradbenim
dovoljenjem adaptirati, rekonstruirati, obnoviti tak objekt, mora pač narediti v taki stavbi
tri stanovanja oziroma tri garsonjere. To je absurd vseh absurdov. Zgodil se je pač nek,
če lahko rečem lapsus, ne po naši krivdi, ne bom tudi iskal, kdo je morda krivec. Dejstvo
pa je, da bi morali tako urejevanje prostora izvzeti za obstoječe stavbe. Popolnoma se
strinjam, da je v nekem območju potrebno graditi visoko poselitvene objekte, vendar
obstoječi objekti pa naj ostanejo in naj bodo uporabljeni z nekimi racionalnimi
vsebinami.
To pobudo dajem tudi v tem smislu, da naj občinska uprava pripravi spremembo odloka
do naslednje seje in predlagam še, da ga mestni svet obravnava in sprejme po hitrem
postopku, kajti dejansko gre samo za dodatek enega stavka, s katerim bi izvzeli
obstoječe stavbe iz tega režima urejanja prostora.

9

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje nestrinjanje na prejeti odgovor:
V skladu s poslovnikom sem pred majsko sejo postavila vprašanje, ki se je navezovalo
na mojo pobudo iz leta 2016 glede zatiranja tigrastih komarjev. Takrat ste mi namreč
odgovorili, da se boste povezali z drugimi občinami preko Skupnosti občin Slovenije in
dali pobudo na Ministrstvo za zdravje, da sprejme smernice, ki so bile že pripravljene v
obliki delovnega gradiva. Ne vem, kaj naj si mislim o tem vašem odgovoru, ki sem ga
prejela med prejšnjo sejo in takrat nisem utegnila še izraziti svojega nestrinjanja, ki ga
izražam na današnji seji. Ne bom obnavljala v celoti odgovora, med drugim pa ste
zapisali, citiram: «V razgovorih s Skupnostjo občin Slovenije smo ugotovili, da
problematika tigrastih komarjev v Sloveniji v večini občin ni obravnavana in da v
pretežnem delu Slovenije pojava tigrastih komarjev nimajo.«
Žal ta ugotovitev ne drži, saj so tigrastega komarja letos opazili celo na Koroškem. Če
malo preletite članke na slovenskih spletnih medijih, lahko hitro ugotovite, da je tigrasti
komar razširjen praktično že po večjem delu Slovenije in ponekod so pošteno zavihali
rokave, da bi njegovo širjenje preprečili. Na seznamu invazivnih tujerodnih vrst živali, ki
ga je na podlagi ugotovitev Evropske komisije objavilo Ministrstvo za okolje in prostor je
tudi tigrasti komar. Invazivna tujerodna vrsta ima škodljive vplive na biotsko
raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve. Poleg tega negativno vpliva tudi na
gospodarstvo in zdravje ljudi. Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor so
napisana priporočila, kako ukrepati ob pojavu tigrastega komarja.
Nekatere države to uspešno rešujejo s široko zastavljenimi ozaveščevalnimi akcijami, o
čemer smo lahko brali v Primorskih novicah 9. junija, kjer je predstavljen katalonski
primer pozitivne prakse, ki je spodbudil gospo Fonda, da je k akciji pozvala vse istrske
župane. Članek navaja tudi primere Riminija in San Marina, pa tudi ugotovitve dr.
Pišota, dolgoletnega vodje oddelka za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Maribor.
V odgovoru ste tudi zapisali, da boste v letošnjem letu prenovili zgibanko o tigrastem
komarju, ki bo dostopna na spletni stani in na javnih mestih ter bo vsebovala tudi
priporočila, ki jih vsak občan lahko izvaja za preprečevanje širjenja komarjev. Ne
razumem, zakaj tega še niste storili, saj se sezona tigrastega komarja začne že zgodaj
spomladi. Predlagam, da pogledate, kako ta problem rešuje Mestna občina Ljubljana.
Na njihovi spletni strani je izčrpno predstavljena že lani začeta široko zastavljena
kampanja Rokavice gor!, ki je vredna posnemanja.

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:
Prvo pobudo sem podal, da se prične postopek za vzpostavitev javnega dobra na
določeni parceli in sem že takrat vedel, da tista parcela ima status javnega dobra.
Pobudo sam pa dal nekoliko pobalinsko zato, ker je oddelek in načelnica oddelka,
gospa Torbica, občanu razlagala, kako mora naročiti študijo, da se bo ta pot za katero
je trdila, da ni javno dobro, spremenila v javno dobro in kaj vse mora narediti. Še več,
povedala mu je tudi, pri kateri inštituciji oziroma pri kateri projektantski hiši mora to
študijo naročiti. Potem, ko smo pridobili dokument mestne občine, ki dokazuje, da ta pot
že ima status javnega dobra, so mi posredovali tak odgovor: »Na osnovi preverjanja
zemljiškoknjižnega stanja sporočamo svetniku, da ima zemljišče že status javnega
dobra.«
Sprašujem na tem mestu, ali so šefi na tem oddelku uzurpirali oblast, ki je nimajo in
poskušajo občanom nalagati določene stroške, da rečem po nepotrebnem, posebej še,
če jih usmerjajo v točno določene inštitucije?
Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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