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POROČILO
o izvršenih sklepih 5. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 23. maja 2019

5. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. maj 2019

zap.
št.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 4. seje
Mestnega sveta MONG, ki je bila 18. aprila 2019
Ugotovitveni sklep, da je ZORAN POBERAJ
nepreklicno odstopil s funkcije člana Nadzornega
odbora MONG
Sklep o imenovanju VOJKA KRŠEVANA za
nadomestnega člana Nadzornega odbora MONG za
preostanek mandatne dobe
Sklep o imenovanju ROMANA MEDVEŠKA za
namestnika članice Občinske volilne komisije MONG
Ugotovitveni sklep, da je ELENA ZAVADLAV UŠAJ
nepreklicno odstopila s funkcije članice Sveta zavoda
Glasbena šola Nova Gorica
Sklep o imenovanju STANKA ŽGAVCA za
nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbena šola
Nova Gorica za preostanek mandatne dobe
Ugotovitveni sklep, da je ELENA ZAVADLAV UŠAJ
nepreklicno odstopila s funkcije članice Sveta zavoda
Kulturni dom Nova Gorica
Sklep o imenovanju MARJANA ZAHARJA za
nadomestnega člana Sveta zavoda Kulturni dom Nova
Gorica za preostanek mandatne dobe
Sklep o imenovanju MIRE SKOČIR, TANJE PIPAN in
JERNEJKE HAREJ kot predstavnike MONG v Svet
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica. Mandat traja pet
let.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju
EDVARDA VRABIČA za ravnatelja Osnovne šole
Kozara Nova Gorica. Mandat traja pet let.
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju PETRE
KOKORAVEC za direktorico Zdravstvenega doma
Osnovno varstvo Nova Gorica. Mandat traja štiri leta
in prične teči 10. 6. 2019.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sklep o imenovanju MILOŠA PAVLICE, TANJE
VONČINA, SEBASTJANA ROSE in RENATA
PODBERSIČA kot predstavnikov MONG v Svet
zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.
Mandat traja pet let.
Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu MAJE
GRAPULIN VADJUNEC s funkcije članice Sveta
zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
Sklep o imenovanju ALEKSANDRE FORTIN za
nadomestno članico Sveta zavoda Javni zavod za
šport Nova Gorica za preostanek mandatne dobe
Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega
sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o
sprejemu
Poslovnega
in
finančnega
načrta
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
za leto 2019
Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške za leto 2018 in o
sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega
tehnološkega parka, d. o. o. v letu 2018, z datumom
marec 2019
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske
razvojne agencije Severne Primorske, d.o. o., Nova
Gorica za leto 2018, z datumom 15. 3. 2019
Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih
objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za
programsko obdobje 2015–2020 se opravi druga
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe
in mnenja iz razprave.
Sklep o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz
leta 2018 v višini 24.010 EUR javnega zavoda
Kulturni dom Nova Gorica za nakup opreme in
investicijsko vzdrževanje
Sklep o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz
leta 2018 v višini 154.763,00 EUR Javnega zavoda za
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter
gasilskega vozila
Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo Nova Gorica
se za izvedbo programa za krepitev zdravja
prebivalstva na območju Mestne občine Nova Gorica,
na proračunski postavki 17/10.163 – Sofinanciranje
posameznih
zdravstvenih
dejavnosti,
zagotovi
3.500,00 EUR.
Sredstva se namenijo za izvedbo promocijske akcije
cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), v
okviru katere se občanom Mestne občine Nova Gorica
za določeno časovno obdobje omogoči cepljenje proti
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KME po subvencionirani ceni, in sicer v višini 50 %
cene prve in druge doze cepiva.

4. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. april 2019
zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

14.

Mestni svet bo spremljal realizacijo investicij vključenih
v proračun tekočega leta na sejah mestnega sveta v
maju in septembru.
Pristojne službe naj za ta namen pripravijo finančne
podatke o stanju investicij ter kratko obrazložitev
stanja za vse investicije v proračunu v vrednosti
najmanj 100.000,00 EUR.
Prvo takšno poročilo naj pristojne službe pripravijo za
obravnavo na mestnem svetu v mesecu septembru
2019.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oziroma nezadovoljstva s prejetimi
odgovori ter pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani Kabinetu župana in
Občinski upravi:
-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:
Ob koncu prejšnjega mandata smo bili svetniki izčrpno seznanjeni s predlogi umestitve
vsebin v prostore nekdanje trgovine Daimond v središču Nove Gorice. Z novo občinsko
oblastjo so načrti padli v vodo, zato me zanima, ali bomo mestni svetniki seznanjeni z
novimi predlogi in načrti oziroma vsebinami, ki so predvidene za nekdanji Daimond, ki se
ga pospešeno prenavlja, saj bo tam v začetku junija že ena prireditev v okviru Mesta
knjige.
Zanima me še, pod katero postavko so bila za to v proračunu zagotovljena sredstva.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje nezadovoljstvo s prejetim
odgovorom:
Na zadnji seji 18. aprila sem občinsko upravo spraševala, koliko denarja bo predvidoma
namenjenega projektu prenove Cankarjevega naselja, kaj bo v prenovo vključeno, kdaj
se bo prenova začela in kako bo občina reševala morebitne težave z ne obnovljeno
komunalno infrastrukturo, ki bi se pojavile po prenovi. Odgovor sem dobila šele včeraj
zvečer. Pravzaprav odgovorov na svoja vprašanja nisem dobila, pač pa se mi ob vašem
odgovoru porajajo nova, še posebej glede tega, da je načrt pomanjkljivo pripravljen
oziroma nedodelan. Zanima me, kdo je to ugotovil, kako in kje je pomanjkljiv.
Res je, da Cankarjeva soseska ni najstarejša, kot pišete v odgovoru, a je največja
stanovanjska soseska v mestu, kjer bi s prenovo ubili več muh na en mah, saj ne gre
zgolj za prenovo komunalne infrastrukture, kot izpostavljate v svojem odgovoru. A bi
vseeno ostala pri zastavljenih vprašanjih na prejšnji seji. Bom malce jasnejša.
Zanima me, ali se bo prenova sploh začela, koliko denarja bo namenjenega in kaj bo v
prenovo vključeno. Upam, da projekt ne bo ostal zgolj črka na papirju.

-

svetnice Sare Vodopivec – naslednjo pobudo:
Nova Gorica je imenitno povezana s sosednjimi kraji v smeri juga, po kolesarski stezi
lahko pridemo praktično do Mirna, na sever, kjer nas vodi do Plavi, in za katero se
nadejamo, da bo nekoč speljana do začetka Soške doline, manjka pa varna in
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sistematično umeščena kolesarska/peš pot proti Vipavski dolini, ki bi Novo Gorico in
primestna naselja proti vzhodu naredila bolj varno dostopno, ne le za domačine, dnevne
migrante, temveč tudi za rekreativne športnike in kolesarske popotnike, ki raziskujejo
naše kraje.
Na nas so se z vprašanjem oziroma pobudo obrnili prebivalci naselij ob regionalni cesti
Kromberk – Ozeljan, ki dnevno pešačijo ob robu vozišča do centra vasi Ozeljan. Zanima
jih, ali je v planu MONG izgradnja varnejše pešpoti, pločnika oziroma kolesarske steze
vzdolž omenjene ceste, po kateri se motorna vozila pogosto vozijo s hitrostmi 90 ali več
km/h, kljub omejitvam hitrosti.
Na podlagi opisanih problemov nas v Goriški.si, kjer se ves čas zavzemamo za
trajnostno mobilnost, dostopnost mestnega središča in storitev brez avtomobila in
razvoja Goriške z njenimi potenciali v športno turistično destinacijo, zanima, ali ima
MONG že izdelano celovito strategijo in morda tudi terminski načrt izgradnje primestnih
kolesarskih poti, stez in pločnikov. Če da, kdaj so planirana dela na omenjeni trasi med
Novo Gorico in Ozeljanom.
-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:
S strani Sveta staršev OŠ Frana Erjavca sem bil ponovno seznanjen s problematiko
prehrane v tej šoli. V šoli so na predlog ravnatelja namreč formirali skupino staršev, ki je
dva tedna obedovala v šoli, da bi ocenila kvaliteto šolske prehrane s prve roke. Ugotovila
je, da:
• hrana ni vedno takšna, kot piše na jedilniku;
• nekatere jedi so bile solidne, večina jedi pa razkuhana in postana;
• izbor hrane je bil neprimeren za otroke;
• učenci višjih razredov so bili največkrat lačni.
Spoštovani župan, zanima me, glede na to, da obljubljate skrb za naše otroke, kar je zelo
pozitivno in pohvalno in vas v tej točki zelo podpiram, kako se boste lotili tega problema.
Vemo, da je zdrava prehrana ključna za uravnotežen otrokov razvoj.
Želim si in to je tudi moja pobuda, da v prihajajoči rebalans proračuna MONG umestite
zadostna finančna sredstva, potrebna za vzpostavitev lastne kuhinje.

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:
Občani vasi Čepovan in Lokovec obiskujejo ambulanto v Čepovanu, katera spada pod
ZD Osnovno varstvo Nova Gorica. Ambulanta dela dva dni v tednu in sicer vsak torek in
četrtek v tednu (skupaj 11,5 ure). Z zdravstvenim osebjem so krajani zadovoljni, saj se
trudijo, da jim nudijo vse zdravstvene usluge, ki jih potrebujejo. Obstaja pa problem
sistemske narave. V slučaju, ko je zdravnik odsoten, se lahko za rešitev svojih težav
obrnejo na zdravniško osebje v ZD Nova Gorica, vendar samo na tiste dneve, ko bi
morala delati ambulanta v Čepovanu. Ostale dneve so brez osebnega zdravnika, kar
smatrajo, da ni niti prav, niti pošteno, saj plačujejo zdravstveno zavarovanje enako kot
ostali občani, ki imajo dostop do osebnega zdravnika 5 dni v tednu in če tega ni, ga
nadomešča drugi zdravnik.
Zavedajo se, da se v nujnih primerih lahko obrnejo na urgenco v šempetrski bolnišnici,
vendar je urgenca samo za nujne primere. Dejstvo je, da so 3 dni v tednu brez zdravnika.
Predlaga se rešitev v smeri, da bi zdravnica, ki dela dva dni v ambulanti v Čepovanu,
ostale tri dni dela v ambulanti Doma upokojencev v Novi Gorici, po potrebi sprejela
krajane Čepovana in Lokovca tudi v ambulanti Doma upokojencev Nova Gorica.
Odkar je urgenca samo za nujne primere, se določenih problemov tam ne da rešiti.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Moja svetniška pobuda je zelo kratka, zaradi tega pa nič manj pomembna. To je pobuda
za ureditev zaščitne ograje pri prehodu občinske ceste Preserje – Batuje na most čez
reko Vipavo.
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Na občinski cesti, ki povezuje naselje Preserje (Branik) z Batujami (državna cesta
Dornberk-Batuje-Ajdovščina) je prehod preko mosta čez reko Vipavo speljan zelo
nepregledno in nevarno tako, da je na tem mestu zaradi neutrjenih bankin in slabe
označbe že prišlo do zdrsa vozil v Vipavo. Posledice so bile, na srečo, le materialna
škoda.
Dajem pobudo za ureditev bankin in namestitev zaščitne ograje ter primerne prometne
označbe, ki bo to nevarnost odpravila.
-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Sanacija talne osvetlitve peš prehoda čez Kidričevo ulico, med občino in Bevkovim trgom
v Novi Gorici.
Občani, ki se po Kidričevi ulici v Novi Gorici v mraku in ponoči vozijo mimo občine v smeri
proti Solkanu, opozarjajo na nepreglednost oziroma nevarnost, ki jo povzroči neprimerna
označba oziroma talna osvetlitev prehoda za pešce. Sicer dobro zamišljen način
označevanja prehoda za pešce učinkuje v nasprotju z namenom, namesto, da bi povečal
vidnost in varnost pešcev, jo zmanjšuje in ogroža. Zaradi posedanja cestišča je za
prihajajočega voznika ena od dveh lučk do trenutka, ko je voznik tik pred prehodom,
nevidna, obe pa namesto, da bi le opozarjali na prehod, voznika zaslepijo in močno
zmanjšajo vidnost peščev. To se dogaja tudi pri minimalni hitrosti.
V izogib povečani nevarnosti za nesreče je potrebno talno osvetlitev izvesti strokovno in z
atestiranimi svetili ali pa sistem odstraniti (ali dovolj »ugasniti«).

-

svetnika Jožefa Lebana – naslednjo pobudo:
Uporabniki pločnika med stavbo nebotičnika in Ulico Tolminskih puntarjev dajejo pobudo,
da se omeji oziroma sankcionira divje, nelegalno in predvsem nevarno parkiranje vozil
(obrtniki, selitve, dobava…) in raznih kontejnerjev za gradbeni odpad na tem pločniku. S
takim početjem se zapre prehod za pešce (invalidi, otroški vozički…) in morajo ti hoditi po
cesti, kar je zelo nevarno in neprimerno. Vozniki oziroma uporabniki kontejnerjev tudi ne
pridobijo nobenega dovoljenja, saj so jim na Mestnih storitvah, ki izdajajo dovoljenja za
uporabo javnih površin, povedali, da niso za to lokacijo že dolgo časa prejeli nobene
vloge za uporabo javnih površin.
Pristojne inšpekcije sprašujejo, zakaj to nezakonito, neodgovorno in nevarno početje
dopuščajo tik pred pisarnami inšpekcij in pozivajo, da situacijo spremljajo in ustrezno
sankcionirajo. Mestne storitve pa naj za to nevarno lokacijo ne izdajajo dovoljenj.

-

svetnika Jožefa Lebana – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:
Zadnjič sem postavil vprašanje, kdaj bo narejena brv čez Sočo v Kajak centru v Solkanu.
Odgovor, ki sem ga dobil, je toliko pavšalen, da se ne morem strinjati z njim. Želel sem
konkretno časovnico, vendar je do tega trenutka nisem dobil.
Smatram, da je še zmeraj želja nekaterih, da ta brv ne bi bila postavljena, ker bi bila, če
bi se k tej stvari pristopilo malo drugače. Od meseca decembra, ko je bil razpis, do sedaj
je šlo šest mesecev mimo in se na tam področju ni spremenilo še nič.
Zato zahtevam, da se to moje vprašanje dopolni tako, kot sem zahteval zadnjič. Obenem
tudi ne razumem, tam dol so sredstva, ki so iz tega programa in ne vem zakaj, jih ne
koristimo. Vsi drugi jih koristijo razen naše občine. Zdi se mi, da ni koristila še niti evra.

-

svetnika Antona Hareja - naslednjo pobudo:
Na tem mestu podajam pobudo, da Mestna občina Nova Gorica prične z idejno zasnovo,
idejnim projektom priprave kolesarske poti Nova Gorica – Prvačina - Dornberk – Branik in
pa idejnim projektom kolesarske poti Nova Gorica – Trnovsko-Banjška planota.
Zdi se mi, da bi bil skrajni čas, da vsaj pričnemo s temi aktivnostmi, da bi vsaj čez tri, štiri,
pet let iskali sredstva za izgradnjo, da se ne bomo zbudili prepozno. O tem se res govori
že dalj časa. Ugotavljam pa, da nimamo niti za trasirane trase, tudi v izogib temu, da ne
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bi prodajali, ali kakorkoli zamenjali, ali pa odprodajali zemljišč, ki jih bomo potem lahko
naknadno potrebovali.
-

svetnice Tanje Vončina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta najmanj tri
dni pred sejo, naslednje vprašanje:
V Čepovanu se je v letu 2018 začelo z izgradnjo kanalizacije. Narejenih je bilo cca 100
metrov, nato so se dela ustavila, material je ostal na delovišču. Zanima me, zakaj so se
dela ustavila oziroma, če so se samo prekinila, zakaj in kakšni so načrti za prihodnje ali
še za letošnje leto. Namreč, izgradnja je še kako pomembna in prav bi bilo, da se
nadaljuje, prav tako pa material propada. Prosim za pojasnilo.

-

svetnice Tanje Vončina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta najmanj tri
dni pred sejo, naslednje vprašanje:
Na participativnem proračunu za kraj Srednji Lokovec je bil izglasovan projekt "Ureditev
ekološkega otoka". Zanima me in prosim za pojasnilo, kako projekt napreduje oziroma
kaj je razlog za zastoj.

-

svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo pobudo:
Rada bi opozorila na problematiko v zvezi s cesto, ki vodi v Pavšičevo naselje.
Konkretno mislim na odsek od Veterinarskega zavoda do Pavšičevega naselja. Ta odsek
je že dolga leta v zelo slabem stanju in je prometno nevaren. Vozišče je ozko, brez
utrjenih bankin in ustreznega odvodnjavanja. Tudi asfaltna površina razpada, ograje ob
propustih potoka so neustrezne in štrlijo na cestišče. Srečanje vozil na teh mestih je zelo
nevarno. Res pa je, da na odcepu ceste v to naselje že dolga leta stoji znak omejitve 10
km/h, kar je absurdno.
Poleg tega je problematično tudi križišče, v katerega krajani vstopajo iz naselja, levo proti
Veterinarskem zavodu, desno proti obvoznici. Tu je preglednost na obe strani zelo
omejena, skoraj nična. Predlagam, da se na tem mestu namestijo ogledala.
Poleg širine mostička čez potok je problematičen tudi sam kot, pod katerim zavijajo na
mostiček, zato bi tu bila nujno potrebna širitev mostu. Dokler se to ne uredi, pa
predlagam, da se čim prej dokonča vsaj sanacija ograje na mostičku.
Naslednja težava je pogreznjenost dovoza v križišče. Voda ob deževju ne odteka
nikamor. Že po enournem deževju ostane tam 5 cm globok bazen čez celo širino
cestišča.
V naselju se povečuje število prebivalcev, trenutno so štiri novogradnje, nastajajo mlade
družine. Menim, da so težave krajanov naselja res pereče, zato predlagam, da se
navedeno cesto uvrsti kot prioriteto v naslednji proračun in se jo uredi tako, da bo
ustrezala sodobnim prometnim standardom.
Zato dajem pobudo, da si predstavniki pristojnih organov občine čim prej ogledajo
zadevo in pripravijo predlog rešitve v najkrajšem možnem času.

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Na zadnji seji sem podala predlog za ureditev varne poti v šolo v Šempasu. Včeraj sem
dobila odgovor, nisem pa z njim popolnoma zadovoljna.
Res sta bila postavljena dva prikazovalnika hitrosti, le da je eden postavljen ob glavni
cesti, ki praktično o tej varni poti po Šempasu, ne pomaga nič. Moral biti postavljen ob
vstopu v vas iz smeri, kjer prihajajo v šolo otroci iz Vitovelj in Oseka. To, da se bo začelo
letos z deli z izgradnjo odvodnika pozdravljam, in dodatna parkirna mesta so tudi zelo
nujna. Potrebno je tudi odkupiti zemljišča pri vrtcu, za njune zelene površine in še
dodatna parkirna mesta. S tem, da se naroča zasnova urejanja prometa v luči varnosti
udeležencev v prometu tudi pozdravljam.
Kot mi je znano, je že prejšnji svet za preventivo izdelal načrt najnevarnejših odsekov in
predvsem zaris prehoda za pešce pri mostu, čez katerega pelje cesta iz zaselka Brce v
Šempas. Prosim, da preverite ta načrt, ki je bil izdelan in tudi šola je pripravila načrt vseh
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poti, ki vozijo v šolo in mislim, da s tem, če se zariše ta prehod za pešce, se tudi poceni
prevoz, ker iz Brca ne bo treba voziti otroke z avtobusom. Tako, da mislim, da bi bila
osnova za ukrepanje že ta načrt.
-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo:
Občinski upravi oziroma pristojnemu oddelku dajem pobudo, da prouči možnost
osvetlitve križišča med Kromberško vpadnico in lokalno cesto v Kromberk oziroma Loke,
v bližini bencinskih servisov Petrol in OMW.
Utemeljitev:
Z izgradnjo omenjenih bencinskih servisov je bila urejena tudi osvetlitev le-teh. Relativno
močna osvetljenost omenjenih objektov povzroča voznikom težave v nočnem času, saj
se po eni strani zapeljejo iz dobro osvetljenega dela ceste v temen neosvetljen predel
ceste, kjer se nahaja omenjeno križišče. Na tem mestu so se pred leti že zgodile nesreče
s smrtnim izidom.
Z ureditvijo razsvetljave bi osvetlili zelo nevarno križišče in s tem zmanjšali možnost
morebitnih novih nesreč na tem odseku vpadnice.
Glede na to, da gre za postavitev dveh svetilk cestne razsvetljave, ki bi jih lahko
sofinancirala tudi oba bencinska servisa, menim, da je problem toliko lažje rešljiv.

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nezadovoljstvo s komentarjem župana na
pobudo:
Sedaj bi najprej vprašal, ali so bili včeraj poslani vsi odgovori na vsa vprašanja oziroma
ali je ostala kakšna pobuda še neodgovorjena. Če temu ni tako, potem komentiram vaš
komentar na mojo pobudo na sami seji.
Sam osebno nisem razumel kot odgovor na mojo pobudo. Sam tudi nisem nikoli imel v
mislih kakšnih nepremišljenih potez, kar navajate v vašem komentarju. Naj dodam, da z
vašim komentarjem na mojo pobudo nisem zadovoljen in zato pričakujem od vas
konkretnejši odgovor oziroma ukrepanje, sicer bom na prihodnji seji predlagal mestnemu
svetu, da sklepa o uvrstitvi te problematike na prvo naslednjo sejo mestnega sveta.
Pobuda se je glasila: Županu dajem pobudo, da nemudoma razreši s funkcije vodje
oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo Aleksandro Torbica. Odnos Torbice do
mestnega sveta mestne občine in njegovih odborov ter komisij je vse prej kot primeren,
saj s svojim početjem kaže na nedopustno ignoranco do dela svetnic in svetnikov ter s
svojim ravnanjem ovira delo le-teh. Iz korespondence znotraj občinske uprave izhaja, da
traja problematika izvajanja odloka o NUSZ že od 1. decembra 2016, ko je bil prvič in 23.
februarja 2017 drugič vročen sklep statutarno-pravne komisije, s katerim le-ta nalaga
oddelku, da statutarno-pravni komisiji pripravi predlog obvezne razlage odloka o NUSZ.
Statutarno-pravna komisija mestnega sveta je naložila Torbici pripravo obvezne razlage
51. člena OPN-ja, to je definicije gradnje stanovanjskih hiš v nizu, saj je njeno tolmačenje
tega določila pomenilo napačno interpretacijo pojma niz. Potrebna je bila priprava
enostavne razlage v obliki kratkega teksta, ki ga v petih mesecih ni bila v stanju pripraviti.
Moji navedbi izhajajo iz korespondence med statutarno-pravno komisijo in oddelkom, ki
ga vodi Torbica, kar kaže na neodgovorno ravnanje s strani vodje oddelka, pri čemer
bode v oči tudi njen nesprejemljiv odnos do dela mestnega sveta in njegovih komisij. Res
je, da se zadeva vleče že od leta 2016, vendar je težava v tem, da Torbica nadaljuje s
svojo ignoranco in obnašanjem v stilu nad uradnice, če vemo, da vztraja pri svojih
stališčih tudi v letošnjem letu, to je leta 2019, pa čeprav je statutarno-pravna komisija
sprejela uradno stališče in ga podkrepila s sklepom, da je pojem gradnje v nizu dovolj
jasen in da Torbica napačno razlaga omenjeni člen OPN-ja ter, da za to sploh ni
potrebna obvezna razlaga tega člena. Vendar ona vztraja pri svojem ter se s tem
postavlja nad statutarno-pravno komisijo in posledično nad mestni svet.
Očitno je tudi, da so njena stališča skregana z zdravo logiko, saj pri podajanju mnenja na
pritožbo zavezancev vztraja, da je možna gradnja stanovanjskega objekta na parceli
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velikosti 333 m2, pri čemer ne upošteva dejstva, da je ta parcela široka vsega 8,5
metrov. Vse to daje slutiti, da je izrabila svoj položaj z očitnim namenom škoditi občanom.
Težava je tudi v tem, da poleg škode, ki jo Torbica povzroča občanom po nepotrebnem,
meče tudi slabo luč in kvari ugled Mestne občine Nova Gorica, saj se njeni dopisi in
napačne razlage pošiljajo na druge inštitucije z uradnimi dopisi Mestne občine Nova
Gorica.
Našteto kaže na nesprejemljiv odnos vodje oddelka za okolje, prostor in javno
infrastrukturo, to je Aleksandre Torbica, zato tudi dajem pobudo županu, da jo
nemudoma razrešite s tega položaja.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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