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POROČILO
o izvršenih sklepih 3. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 21. marca 2019

3. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. marec 2019

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 2. seje
Mestnega sveta MONG, ki je bila 21. februarja 2019
Sklep o imenovanju mag. DAVIDA SREBRNIČA,
UROŠA SAKSIDO in ANTONA BENKA v Nadzorni
svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Sklep o imenovanju MIRJANE ZELEN – predsednica
in
članov
MATIJE
KLINKONA,
GREGORJA
MOZETIČA, EVGENA PELICONA in GREGORJA
HUMARJA v Komisijo za pospeševanje podjetništva,
zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova
Gorica
Ugotovitveni sklep, da je MARJAN PINTAR
nepreklicno odstopil s funkcije člana skupščine EZTS
Sklep o imenovanju MATEJA ARČONA za
nadomestnega člana skupščine EZTS za preostanek
mandatne dobe
Sprememba Statuta Mestne občine Nova Gorica
Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne
oskrbe na domu
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v
Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

●

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske
javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na
območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 in
Programa izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne
občine Nova Gorica za leto 2019
Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba
Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med
Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal
Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno
občino Nova Gorica in Občino Komen
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra –

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
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14.

parc. št. 2935/26 k. o. Bate
Sklep o financiranju političnih strank, ki so kandidirale
na lokalnih volitvah v letu 2018

15.

Sklep o določitvi sredstev za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov

●
●

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


Županu:

-

svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo pobudo:
Danes sem v Primorskih novicah prebrala članek o novi lastniški strukturi Komunale
Nova Gorica. Glede na to, da smo lastniško strukturo Komunale obravnavali že v
prejšnjem mandatu, natančneje na septembrski seji, bi vas župan prosila, da nam
podate poročilo o stanju.
V Primorskih novicah med drugim tudi beremo, da Mestna občina Nova Gorica ni več
sorazmerno zastopana v organih upravljanja. Zanima me, kaj načrtujete za zaščito
naših interesov, torej interesov Mestne občine Nova Gorica.

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
V meni dostopnih smernicah MONG je predvideno, da bi morala družba Komunala
Nova Gorica, d. d., postati javno podjetje v lasti občin uporabnic uslug družbe. S
prodajo delnic (cca 47%) katere je družba Salonit prodala drugi privatni družbi, smo se
odpovedali smernicam.
Zato sprašujem župana in občinsko upravo, kdaj in zakaj so se smernicam odrekli, ali
jih samo spremenili.
Glede na pomen dejavnosti družbe Komunala Nova Gorica, d. d., smatram, da bi moral
g. župan odstop od smernic in razloge odstopa predstaviti Mestnemu svetu Mestne
občine Nova Gorica.

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:
Gospod župan, vse težave v zvezi z odmero NUSZ v preteklih treh letih so vam gotovo
znane, glede na to, da ste sedeli v mestnem svetu v prejšnjem mandatu. Zagotovo se
tudi spomnite več mojih pobud prejšnjemu županu in direktorici občinske uprave, da je
potrebno spoštovati sodbe sodišč in upoštevati navodila le-teh pri odmeri nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč, pozidanih in nepozidanih.
V zvezi s tem, vas in občinsko upravo danes sprašujem, koliko sredstev je Mestna
občina Nova Gorica porabila za vračilo nezakonito pobranega nadomestila v zadnjih
štirih letih, koliko so znašale obresti v teh primerih in koliko premostitvenih ali drugih
kreditov je morala občina najeti zaradi izpada prihodka iz tega naslova oziroma za
koliko se je zmanjšala realizacija proračuna zaradi manjših prilivov iz tega naslova.
Naj vas poleg tega spomnim, da bodo občani v letošnjem letu zaradi vseh teh težav
prisiljeni plačati tri obroke NUSZ, saj zaradi pozno izdanih odločb morajo od lanskega
novembra do letošnjega junija, poravnati kar dve odmeri tega davka za leto 2018 in leto
2019. Torej v vsega sedmih mesecih morajo poravnati nadomestilo za dve leti. Vse to
zaradi slabega in nestrokovnega dela občinske uprave pod vodstvom prejšnjega
župana. Ta izdatek bo marsikomu pomenil kaj precejšen finančni zalogaj.
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Posebej vas sprašujem tudi, ali boste kot župan sprejel kakšne ukrepe proti odgovornim
osebam, posebej pa proti tistim, ki še vedno odločajo o teh vprašanjih in so še vedno v
okviru občinske uprave.


Kabinetu župana:

-

svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje:
Zanima me Vrtec Grgar. To se pravi, da so se name obrnili starši otrok, ki hodijo v ta
vrtec in me zanima, kaj se je do sedaj naredilo na tem projektu in konkretno kaj je
predvideno za leto 2019 ter kdaj bo pričetek del.



Pravno-premoženjski službi (UD):

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Pri pregledu lastništva parcel, ki so po pobotu med Mestno občino Nova Gorica in SGP
Gorica d. d., prišle v last MONG, sem opazil, da je družba Nabla d. o. o., vpisana kot
služnostni upravičenec za telekomunikacijo.
Kdo, kdaj in zakaj je družbi Nabla d. o. o., podelil služnostno pravico?



Projektni pisarni (UD):

-

svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje:
V načrtu razvojnih programov je tudi projekt Ureditev vaškega jedra Lokve. Vrednost
projekta je 25.000,00 EUR, razporeditev sredstev po letih pa samo za 17.000,00 EUR.
Zanima me, zakaj razlika oziroma ali mi lahko sporočite, kaj konkretno se je na projektu
že naredilo (tudi finančno ovrednoteno) in kaj je predvideno za leto 2019 ter predvsem
zakaj se z deli zamuja, če naj bi bil projekt končan že v letu 2018.
LOKVE
PU/UPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
(Načrt razvojnih programov 2019 – 2022, stran 3)

OB084-180026

Projekt

Vrednost

Začetek

Konec

Pred l.
2019

L. 2019

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Ureditev
vaškega
jedra
Lokve

25.000,00
EUR

01.01.18

31.12.18

0,00 EUR

17.000,00
EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

PV - Lastna proračunska sredstva 0 17.000 0 0 0 0

-

svetnice Tanje Vončina – naslednjo pobudo:
Name se je obrnilo kar nekaj lastnikov parcel ob bodoči kolesarski poti Isonzo in zanima
jih sledeče: "Kje bo potekala trasa kolesarske poti Isonzo, zlasti na italijanski strani meje
(solkansko polje), kdaj je predviden začetek urejenja (asfaltiranja) in na kakšen način se
bo lastnikom omogočil nemoten dostop do njihovih parcel oziroma kako bo urejen
promet po tej poti?"
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Lastniki predlagajo, da se traso vsaj začasno označi, kajti sedaj kolesarji brezglavo
tavajo po poljskih poteh, tudi zasebnih parcelah (vsaka utrjena pot še ne predstavlja
javne poti), kar povzroča upravičeno nejevoljo med lastniki teh parcel (ital. lastniki so
zaprli celo pešpoti, ki vodijo mimo njihovih hiš, tudi ostali lastniki razmišljajo podobno).
Hkrati opozarjajo, da bi hkratna uporaba že tako ozke poti (kolesarji, pešci, vozičkarji,
ipd. na eni strani ter kmetijske mehanizacije na drugi strani) povzročala številne težave
tako kmetom (večkrat letno škropljenje, ki bo lahko motilo mimoidoče; obračanje s kmet.
mehanizacijo na sami poti, saj ponekod ni potrebnega prostora, bi lahko povzročilo
nevarne in nepredvidljive situacije ipd.), kot tudi kolesarjem (možnost nesreč na
nepreglednih in ozkih delih poti). Ob povedanem velja poudariti, da ta pot večini
lastnikov predstavlja edini dovoz do svojih parcel in da bo kolesarska pot predstavljala
veliko breme tistim lastnikom, katerim kmetijstvo predstavlja edini oziroma vsaj pretežni
vir zaslužka.
Prav tako opozarjajo še na številne brezobzirne sprehajalce psov (njihovo število iz
dneva v dan narašča), ki izkoriščajo poljske poti za stranišča svojih psov ter na t.i.
„prebrisane“ kolesarje in pešce, ki sprehod v naravi izkoristijo še za „nabavo“ zelenjave
pri „najboljšem sosedu“ - kmetu. Z izgradnjo kolesarske poti po že utrjeni poti ob Soči se
bodo težave le še povečale.
Predlagajo javno razgrnitev tega projekta in povabilo lastnikom parcel, ki bodo lahko
podali svoje pripombe ter predlagali rešitve, ki bodo v korist vseh udeležencev
obravnavane poti.


Oddelku za družbene dejavnosti:

-

svetnika Gabrijela Fišerja – naslednjo pobudo:
Podal bom svetniško pobudo, ki je bila sicer najprej posredovana odboru za socialno
varstvo in zdravstvo, ki jo je obravnaval in tudi podprl. Gre za pobudo o delnem
subvencioniranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu s strani mestne občine.
Začenja se sezona izletov in dela v naravi in s tem tudi sezona klopov. Vemo, da so ti
prenašalci virusa, ki povzroča KME (klopni meningoencefalitis). To je nevarna bolezen,
ki ima lahko trajne posledice ali je celo smrtna. V Sloveniji letno zboli več kot 100 ljudi.
Bolezen je mogoče popolnoma preprečiti s cepljenjem. Potrebna sta dva odmerka za
popolno zaščito, nato tretji odmerek cepiva čez leto dni in nato vsakih pet let poživitveni
odmerek. Številni so predlogi, da bi bilo cepljenje proti KME vključeno v brezplačno
shemo cepljenja na državnem nivoju, vendar se to za enkrat še ni zgodilo. Trenutna
precepljenost pri nas je pod 10 %. V sosednji Avstriji so imeli na primer v 80-ih letih 20.
stoletja podobno precepljenost in obolevnost za KME kot pri nas, pa so z intenzivno
kampanjo in državno subvencijo dosegli več kot 90 % precepljenost in bolezen skoraj
izkoreninili.
Ker gre za pereč javnozdravstveni problem, predlagam, da v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica nameni proračunska
sredstva v obliki subvencije za namen cepljenja proti KME za prebivalke in prebivalce
MONG, po vzoru na podobne akcije v nekaterih drugih občinah po Sloveniji.
Od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica sem pridobil
podatke o cepljenih osebah pri nas. Natančno ni mogoče pridobiti podatkov samo o
prebivalkah in prebivalcih MONG, je pa možna dokaj natančna ocena, ki jo navajam: v
Goriški regiji smo porabili v letu 2018 5223 odmerkov cepiva, od katerih si je 4171 oseb
cepljenje plačalo samih, ostali so bili cepljeni v okviru službe ali šole zaradi
izpostavljenosti (terensko delo, vaje). Prebivalcev regije je skupno 101.039, od katerih
jih na MONG odpade 31.691 ali približno 31 %. Če to preslikamo, dobimo oceno, da so
v letu 2018 prebivalke in prebivalci MONG porabili približno 1300 odmerkov cepiva (za
prva cepljenja in revakcinacije), kar jih je stalo ob upoštevanju cene 35 EUR na
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odmerek (otroci sicer 33 EUR) približno 45.000 EUR. Samo tisti, ki so se prvič cepili, pa
so porabili približno 650 odmerkov cepiva ali približno 22.000 EUR. Dodajam, da znaša
za, na primer štiričlansko družino, ki potrebuje skupno 8 odmerkov cepiva za zaščito,
polna cena cepljenja kar 280 EUR, kar nikakor ni zanemarljiv strošek.
Natančno statistiko cepljenja v letu 2018 dodajam v priloženih tabelah, bistvo je sicer že
povzeto v tekstu.
Glede na ocenjene izdatke je razumljivo, da MONG ne bo mogla v celoti subvencionirati
cepljenja vsem, ki se bodo želeli cepiti. Predlagam, da se osredotočimo na tiste, ki se
cepijo prvič, in da v sodelovanju z ZD Nova Gorica dneve, ko bo možno cepljenje po
subvencionirani ceni, organiziramo v obliki akcije (na primer 2x2 dneva v razmiku 14
dni), pri čemer predvidimo toliko oseb, da se pokrijejo predvidena sredstva. Predlagam,
da ostane pri občanih določena participacija pri cepljenju (20 – 30 % cene odmerka), ki
bi pomenila nekakšen „filter za radovedneže“, če se lahko neformalno izrazim. Pri
subvenciji 5.500 EUR in 28,5 % participaciji bi na primer lahko zagotovili 300 odmerkov
cepiva po subvencionirani ceni in s tem zaščitili 150 občanov.
Na podlagi 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za leto 2019, ki je bil objavljen tik
pred sejo, je opredeljeno plačilo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Zavod
plača cepivo NIJZju, aplikacijo cepiva pa splošnim amb., otroškemu in šolskemu
dispanzerju ter izvajalcem specialistične dejavnosti. Cepljenje proti klopnemu
meningoencefgalitisu (KME), in sicer za odrasle od 45. do dopolnjenega 50. leta
starosti ter otroke v starosti do treh let. Pri vseh ostalih starostnih skupinah Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ni predvidel kritja stroškov cepljenja. Zato
predlagam, da se pobuda nanaša na tiste starostne skupine, ki jim ZZZS cepljenja ne
bo kril.
Glede na to, da gre za prvi tak projekt v MONG, predlagam, da se z višino sredstev ne
pretirava. V primeru, da bo akcija uspešna, bomo o dodatnih korakih razmišljali v
prihodnjih cepilnih sezonah.
V primeru, da potrebujete strokovno pomoč pri izvedbi pobude, sem na voljo. (Priloga1)
-

svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:
Osnovna šola Čepovan se že več let otepa s prostorsko stisko v vrtcu, nimajo jedilnice,
kurilne naprave so stare, potrebne zamenjave. Zavodu primanjkuje tudi parkirišča. V
zvezi s prenovo šole in vrtca v Čepovanu je bila v letu 2018 s strani občine dana
obljuba, da se bo pristopilo k reševanju teh problemov. Za to je bila zadolžena projektna
pisarna v Mestni občini Nova Gorica. Zapisano je bilo, da se investicija realizira v več
fazah. Prva in druga faza naj bi bili realizirani v letu 2019, in sicer prenova kotlovnice ter
dozidava vrtca. Glede kotlovnice sta obe peči iztrošeni, saj sta stari več kot petintrideset
let. Po pregledu in čiščenju cisterne kurilnega olja je bilo ugotovljeno, da sta tako
notranji kot zunanji plašč pregnita ter zarjavela. Nesmiselno bi bilo, da se zamenjata
cisterna kurilnega olja in nova peč na kurilno olje, saj bi se lahko zamenjalo peč, ki
uporablja cenejše energente.
V Vrtcu Čepovan je dne 1. 3. 2019 vključenih devetindvajset otrok. Najmanj isto število
otrok se pričakuje tudi v naslednjem šolskem letu. Stanje je zelo pereče na obeh
postavkah, kot sem omenil glede ogrevanja ter prostorske stiske v vrtcu.
Moje vprašanje in pobuda. Kdaj in kako oziroma ali se bo letos pristopilo k rešitvi teh
problemov? Kotlarna še ene zime žal ne bo zdržala, zato predlagam, da se z
rebalansom proračuna v tem letu zagotovi potrebna sredstva za izpeljavo predvidene
investicije v letu 2019.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
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-

svetnice Gordane Erdelić – naslednje vprašanje:
Moje vprašanje je vezano na ekološke otoke.
Občani s podeželja in pa tudi iz samega mesta so se obrnili na nas zaradi neurejenosti
ekoloških otokov. Zanima me, ali se razmišlja v tej smeri, da bi se nekako naredilo
statistiko, kjer bi bilo večkrat potrebno sprazniti te ekološke otoke, pa mogoče tudi
počistiti, saj bi s tem neposredno ljudi navajali na bolj odgovoren odnos do smeti in do
naših odpadkov. Zanima me tudi, ali se razmišlja v smeri ekološkega redarja in pa tudi
ali se ima v mislih pri novih projektih kot je na primer Cankarjevo naselje, kaj se bo
naredilo s smetmi, ali bo to še dodatno bremenilo že obstoječe ekološke otoke.

-

svetnika Egona Dolenca – naslednje vprašanje:
S strani krajanov Gradišča nad Prvačino sem prejel nekaj klicev v zvezi z izgradnjo
fekalne kanalizacije in cevovoda za odvajanje meteornih vod v tem kraju.
Na osnovi tega sprašujem: »Kaj se je do sedaj naredilo v tej smeri in kdaj bo na
Gradišču nad Prvačino realizirana izgradnja fekalne kanalizacije in cevovoda za
odvajanje meteornih vod?«

-

svetnika Egona Dolenca – naslednje vprašanje:
S strani krajanke iz Pedrovega sem dobil vprašanje v zvezi z izgradnjo vodovoda.
Upravo Mestne občine Nova Gorica sprašujem: »Kaj se je do sedaj naredilo v tej smeri
in kdaj bo do kraja Pedrovo zgrajen vodovod?«

-

svetnika Egona Dolenca – naslednje vprašanje:
V prejšnjem mandatu smo potrjevali odloke, da se CEROZ-u podeli dolgoročna
koncesija za obdelavo in odlaganje odpadkov, kamor se sedaj tudi odvažajo naši
odpadki. Glede na to, da je v zadnjem času precej objav v medijih o nezavidljivem
finančnem stanju te družbe, kot na primer: »CEROZ finančno na kolenih, ali grozi tudi
okoljska katastrofa? Svetniki so na izredni seji na mizo dobili poročilo o poslovanju in
stanju CEROZ-a, ki ga je uprava tega regijskega centra za ravnanje z odpadki označila
kot strogo zaupno. Poročilo kaže, da je stanje v CEROZ-u katastrofalno. Podjetje je
pridelalo približno tri milijonsko izgubo, skokovito pa naraščajo tudi tekoči stroški.«
To je del prispevka, ki je bil objavljen 14. marca letos na portalu Dnevnik. Tudi ostali
mediji na veliko poročajo o tej zadevi. Stanje je očitno zelo resno. V časopisu Delo je bil
objavljen prispevek, da so občine, ki vozijo odpadke na RCERO v Ljubljani že dvignile
cene za uporabnike zaradi povišanih stroškov obdelave in odlaganja odpadkov. Danes
je v Primorskih novicah objavljen članek, da so kraške občine tudi dvignile ceno iz
istega razloga.
Na osnovi zgoraj navedenega sprašujem: »Kako je pa pri nas? Ali bo in če da, za koliko
bo CEROZ dvignil cene in koliko se bo to poznalo na cenah za naše končne
uporabnike? Ali bomo morali izgubo CEROZ-a pokrivati tudi občani goriških občin? Ali
smo CEROZ-u že podelili koncesijo? Ali obstajajo še druge alternative, kam odvažati
odpadke in po kakšnih cenah?«

-

svetnika dr. Roberta Goloba – naslednjo pobudo:
Spoštovani župan, kolegice in kolegi, danes si bom dovolil eno pobudo, ki mogoče na
prvi pogled ne paše v mestni svet, ker je tako dolgoročna, pa mislim, da je kljub temu,
da gre za civilizacijsko temo nujno, da se do nje opredeli vsak posameznik.
Prejšnji teden so naši otroci stavkali. Mi smo imeli srečo ali pa nesrečo, da Nove Gorice
ni bilo med njimi, vsaj ne neposredno, ampak bodo pa v naslednjem letu tudi tu
dejansko naši otroci stavkali in stavkajo proti nam. Ne stavkajo samo proti starejši
generaciji, v katero pripadam jaz, stavkajo proti vsem nam. Stavkajo proti vsem
nosilcem gospodarskih, vsem nosilcem političnih funkcij in tudi proti vsem starejšim
generacijam. Vsi smo tu noter. Tudi vi, ki ste žal ali pa na vašo srečo mlajši od mene,
ker ste nosilci politične funkcije.
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Stavkali so z enim samim namenom, da opozorijo, da problem, ki je izrazito
medgeneracijski in to je problem podnebnega segrevanja, enostavno ne naslavljamo na
pravi način.
Vsi poznate prispodobo o kuhanju žabe in tu gre za kuhanje žabe. Vsi mi smo žabe, ki
se počasi kuhamo. Na našo srečo ali pa nesrečo bomo umrli verjetno prej, kakor bo to
podnebje zares šlo v »franže«, naši otroci pa ne, če bo šlo po načrtih. Oni so se tega
začeli zavedati. Zadeva je bistveno bolj resna, kot zgleda. Če kdo misli, da provociram,
sploh ne provociram. Isto kot bom dal sedaj, dajem ob vsaki priložnosti in ob vsakem
nastopu, ki ga imam. Če je skupina večja od petih ljudi govorim isto, ni važno v katerem
okolju, ali gospodarskem, ali internem v podjetju ali na srečanju partnerjev ali pa na
političnih zborih.
Tisto kar mislim, da je nujno in v kar verjamem, da je nujno in v kar se mora vsak od
nas ali vas zamisliti je, da vsak od nas lahko prispeva takoj. Če želimo imeti čisto vest in
gledati našim otrokom v oči in biti brez skrbi, moramo začeti delovati takoj in ni treba, da
rešimo svet takoj, samo začeti moramo delovati. Delovanje je zelo enostavno.
Enostavno je, da lahko odvržemo plastiko in jo zamenjamo in da ni več plastičnih
steklenic na mizi. Tu jih vidim precej. V našem podjetju jih ni več, v mojem domu jih ni
več. Plastiki je vstop prepovedan.
Začetek je zelo enostaven. Ne rabimo dosti denarja. To, da si inštaliramo sončno
elektrarno na streho, vas v resnici na dolgi rok ne stane nič. Zaslužili boste. Donos v
sončno elektrarno je boljši kot katerakoli bančna vloga ali depozit in tudi bolj varen. In
spet vse kar rabimo je, da se odločimo. V resnici gre za to, da moramo prenehati biti
leni. Samo lenoba je tista, ki nas odvrača od tega, da ne bi začeli kot posamezniki takoj
in če velja za posameznika, velja tudi za Mestno občino Nova Gorica, tako kot za vse
ostale občine in za državo.
Moja pobuda gre direktno v smeri, da se takoj na strani mestne uprave začne z revizijo
lokalnega energetskega koncepta, da si postavimo zelo jasen cilj, da hočemo imeti
Mestno občino Nova Gorica brez ogljično v roku naslednjih deset let, ker gre za
dolgoročni projekt, ampak, če ne bomo začeli delati takoj, ne bomo nikoli do tja prišli.
Zaradi tega, ker samo majhni koraki vseh nas bodo pripeljali do tega, da bodo naši
otroci imeli približno tako okolje, kakor smo ga imeli, ko smo bili v njihovih letih.


Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika Aleša Dugulina – naslednjo pobudo:
Ugotavljam, da vplivi Livarne Gorica na okolje močno ogrožajo zdravje prebivalcev
Solkana, Gorice, Nove Gorice in seveda zaposlenih, predvsem mladih ljudi v Poslovni
coni Solkan, ki je v neposredni bližini same Livarne Gorica. Najhujše pa je, da so se
nekateri starši odločili izpisati otroke iz šole kotalkanja, ki ima prostor za ta namen v
bližini, prav zaradi te nesrečne Livarne.
Mojo ugotovitev o škodljivosti utemeljujem s tem, da so vozila, okenske police, strehe in
drugi predmeti v okolici Livarne onesnaženi do te mere, da se delcev, ki se utrejo v
predmete, ne da odstraniti. Po vsem tem in samem vonju ozračja trdim, da so prisotne
škodljive snovi, za katere ne vemo kakšna je njihova koncentracija, vemo pa za njihov
izvor.
Javno pozivam župana Mestne občine Nova Gorica, da v sklopu svoje politične in
moralne odgovornosti nemudoma naroči meritve škodljivih snovi in prašnih delcev PM
10, PM 2,5 in PM 1 ter dokaže, da koncentracije niso nevarne in so pod dovoljeno
dopustno mejo.
Vsekakor gre zaupati meritve neodvisni inštituciji, ki ne bo meglila stvari pred realnostjo.
Zelo koristno bi bilo, da se vključi v preiskavo tudi zdravstvena stroka, ki natančno ve za
posledice, ki jih nosijo in jih še bodo nosili naši občani na račun te nesrečne in že dolgo
opevane Livarne Gorica in njenih lastnikov.
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-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednji predlog na prejeti odgovor:
Zahvaljujem se tudi oddelku za okolje in prostor za zelo izčrpen odgovor in tudi skrb, ki
ste jo predstavili pri odstranjevanju borovega prelca, vendar pa bi rada tu dala samo
nekaj pripomb oziroma še kakšen predlog.
Svoje vprašanje sem zastavila prav zato, ker so me občanke in občani opozorili, da so
se pojavile kolonije gosenic za novim vrtcem na Cankarjevi ulici in na potki med novim
vrtcem in igriščem, torej med Ulico Ivana Regenta in Cankarjevo ulico, torej tudi na
lokaciji, ki je omenjena v vašem odgovoru. Predlagala pa bi kakšno javno obvestilo v
začetku januarja občanom, naj opozorijo pristojne službe, kje se pojavlja borov prelec.
Morda bi bilo smiselno tudi začeti z odstranjevanjem bolj zgodaj pač glede na
vremenske razmere, torej že takoj po novem letu.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:
Tako kot v prejšnjem mandatu se spet oglašam z vprašanjem glede zatiranja oziroma
omejevanja tigrastega komarja. Ta se je razširil že praktično na vso Slovenijo, med
prvimi občinami, kjer se je tigrasti komar pojavil, pa je prav Mestna občina Nova Gorica.
Julija in septembra 2016 sem spraševala o izsledkih monitoringa glede pojavnosti
tigrastega komarja in kaj je občina storila, da bi zatrla ali vsaj zmanjšala število tigrastih
komarjev v našem okolju.
Dobila sem odgovor, da imajo podobne težave tudi v drugih občinah, zato bo MONG
skupaj z drugimi občinami pripravila pobudo preko Skupnosti občin Slovenije in
zaprosila Ministrstvo za zdravje, da sprejme smernice, ki so bile takrat le v obliki
delovnega gradiva ministrstva, ter posledično zagotovi možnosti za izvajanje ustreznih
ukrepov tudi na lokalni ravni.
V skladu s pravilnikom sem pred sejo 24. maja lani vprašala, ali je bila pobuda
posredovana. Nekaj minut pred začetkom seje sem po e-pošti dobila odgovor, da v
drugih krajih težav s komarji nimajo, zato pobuda ni bila dana, da pa bodo pripravljene
zgibanke in obvestila za občane. Na naslednji seji sem izrazila nestrinjanje z
odgovorom in dobila odgovor, da se zgibanka pripravlja in da bodo v naslednjem letu
(torej v tem letu) »pravočasno zastavljene aktivnosti na način, ki bo upošteval
značilnosti našega območja«.
Vemo, kako radodarna sta bila lansko poletje in jesen s tigrastimi komarji po vsej
Sloveniji, ponekod so ljudje tožili, da je zaradi njih nemogoče opravljati dejavnosti na
prostem. Ker je bila letošnja zima izjemno mila, me zanima, kakšni bodo ukrepi za
zatiranje oziroma omejitev tigrastega komarja oziroma kako boste sledili lani
zastavljenim smernicam.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Ponavljam pobudo, ki je bila v juliju 2017 dana že na mestni svet.
Takrat so se na nas obrnili prebivalci Preserij s predlogom odkupa 55 m2 zemljišča med
kategorizirano cesto parc. št. 4905/16 k. o. Branik in parc. 4720/4 k. o. Branik z
namenom izgradnje pločnika in razširitve cestišča predvsem zaradi preglednosti in
varnosti pešcev. Strokovne službe oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo so
na svetniško vprašanje zelo prijazno odgovorile, da se za predlog krajana in
predlagateljev zahvaljujejo, da pa bodo zaradi pomanjkanja sredstev ta predlog skušale
realizirati v letu 2018.
Poskusov, da bi se pobuda v letu 2018 realizirala, krajani in pobudniki pri Zvezi za
Primorsko nismo zaznali. Prosimo za odgovor, kaj je bilo v zvezi s tem narejeno.
Pobudo pa razširjamo z zahtevo, da se lastniško v katastru umesti tudi odsek
kategorizirane ceste parc. št. 4909/8 od stičišča s parc. št. 4905/16 vse k.o. Branik, do
konca te parcele v smeri proti Braniku. Lastništvo tega dela ceste je podlaga za
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture (prioritetno
kanalizacije) do naselja Preserje, ki je načrtovana in obljubljena že vsaj desetletje.
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-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Zakaj Mestna občina Nova Gorica ni uveljavljala predkupne pravice pri nakupu parcel
št. 721/3, 721/4, 717/3, 715/1 in 715/2, nova parcelacija 715/3 do 715/44, vse k. o.
Nova Gorica?

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Ali obstaja pri Mestni občini Nova Gorica komisija, ki presodi katera parcela, ki se pojavi
naprodaj, je zanimiva za nakup s strani MONG in če obstaja, kdo je član oziroma
članica te komisije?

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Na februarski seji Mestnega sveta MONG smo pod točko 8. sprejeli Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
»Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«.
Zato prosim, da Občinska uprava MONG predlog pogodbe o opremljanju iz katere bo
razvidna participacija obeh udeležencev, pred podpisom predstavi Mestnemu svetu
MONG.

-

svetnice Maje Dakskobler – naslednjo pobudo:
Imela bi eno pobudo o ureditvi in dodelavi sistema parkiranja predvsem v smislu
vsebine spletne strani Mestnih storitev, d. o. o., Nova Gorica, ker je mogoče to obvestilo
za javnost, ki je navedeno, malo nerazumljivo in pa verjetno tudi staro. Gre za talne
označbe parkirišč.
Po evropski direktivi, tako kot je tudi navedeno v obvestilu, ki jo povzema Uradni list RS,
št. 99 z dne 21. 12. 2015, naj bi bile talne označbe bele barve, v modri barvi pa so le
območja kratkotrajnega parkiranja. Na spletni strani Mestnih storitev pa imamo dve
sporočili in obe sta brez datuma. Eno sporočilo pravi, da so talne označbe odslej bele
barve in da bela še ne pomeni, da parkirišča niso plačljiva ter, da je plačljivost razvidna
iz vertikalnih signalizacij. Drugo sporočilo pa pravi, da imamo tudi modra parkirišča, ki
pa so plačljiva. Navedeno je tudi neko prehodno obdobje, torej spremembe teh različnih
barv, pa bi bilo mogoče dobro navesti, do kdaj bo to prehodno obdobje trajalo. Na
spletni strani je tudi še vedno fotografiran parkirni listek, katerih že vrsto let ne
uporabljamo več, ker imamo parkomate.
V bistvu je pobuda ta, da bi se uredila in posodobila spletna stran Mestnih storitev, da bi
se obvestilo za javnost o režimu trenutnega parkiranja v mestu posodobilo. Poleg vsega
skupaj bi z Goriške.si predlagali, da bi se ob plačljivih parkirnih mestih zarisala še ena
vzdolžna modra črta, torej, da bi bila plačljiva mesta mogoče malo bolj vidna, ker se
veliko občanov obrača na nas, da v tem trenutku ne vedo, kje morajo parkirnino plačati
in kje ne.
Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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