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Številka: 900-41/2019-3
Nova Gorica, 7. november 2019

POROČILO
o izvršenih sklepih 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
24. oktobra 2019

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 8. seje
Mestnega sveta MONG, ki je bila 26. septembra 2019
Ugotovitveni sklep, da sta TJAŠA TABAJ PUŠNAR in
NASTJA ČESNIK HUMAR nepreklicno odstopili s
funkcije članice Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica

●

3.

Sklep o imenovanju BOŽE MOZETIČ in dr. ZORANA
BOŽIČA za nadomestna člana Sveta zavoda Vrtec
Nova Gorica za preostanek mandatne dobe

●

4.

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dr.
ZORANU BOŽIČU
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica TINI
KROG
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem
nadzoru nad protokolarnimi nabavami v letu 2018 –
proračunska postavka 04.004
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem
nadzoru nad nakupi zemljišč in javnega dobra v letu
2019 – proračunska postavka 07.122
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem
nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih
sredstev v letu 2018
Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega
načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2018, Javno

●

zap.
št.

1.
2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●
●

●

●

●
●
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

podjetje KENOG d.o.o., z datumom marec 2019
O predlogu Odloka o izboru in sofinanciranju
programov javnih del iz proračuna Mestne občine se
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k Strateškemu
načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za
obdobje 2019 – 2024
Sklep o priporočilu Kulturnemu domu Nova Gorica, da
začne z izboljševanjem dostopnosti invalidom na
kulturne dogodke
Sklep, da je potrebno razmisliti o umestnosti umestitve
Kulturno-informacijske stične točke v Javni zavod za
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
O predlogu Odloka o občinskih denarnih, socialnih in
drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica se
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova
Gorica za leto 2019 – rebalans 1
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Nova Gorica za leto 2019 iz prejšnje točke, se
dopolni z načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto
2019 – rebalans 1 – dopolnitev oktober 2019, ki je
sestavni del tega sklepa in v katerem se črta parc. št.
1462/48 k. o. Nova Gorica.
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o.
Loke
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o.
Banjšice
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o.
Banjšice
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra –
parc. št. 5490 k. o. Osek
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o.
Ravnica
Sklep o seznanitvi s predlogi, prejetimi na javno
povabilo za umestitev vsebin v prostore nekdanjega
Daimond centra v Novi Gorici.

●
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8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019

zap.
št.

1.

10.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep, da se za naslednjo sejo Mestnega sveta
MONG pripravi gradivo o usodi prostorov bivšega
Daimonda
Občinska uprava v roku šestih mesecev pripravi
ustrezen Odlok o načinu uporabe stojnic.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●
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3. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 29. avgust 2019

zap.
št.

2.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Mestna občina Nova Gorica se zaveže, da bo
najkasneje do začetka gradnje Soških vil, na tem
območju uredila začasno utrjeno makadam cesto, ki
bo omogočila prehod tega območja, kot je to
omogočeno sedaj.

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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

svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:
Na Krajevni skupnosti Šempas smo imeli usposabljanje občanov za uporabo
defibrilatorja.
Vodil jo je strokovni delavec – član ekipe prve pomoči iz Nove Gorice. Pregledal je tudi
naš defibrilator in ugotovil, da ima pretečene elektrode. Naprava vsebuje dve bateriji, od
katerih je bila ena pretečena.
Povedal je, da se to pogosto dogaja, ker ni vzdrževalcev, ki bi naprave preverjali in
vzdrževali. Zgodi se tudi, da že uporabljene elektrode nihče ne zamenja.
Dajemo pobudo, da občina postavi vzdrževalca, ki bo skrbel za vse defibrilatorje v
občini, tudi za tiste, ki so bili postavljeni s strani KS ali z donacijami.
Nekdo mora za to skrbeti, sicer je to slabše, kot da jih ni. Tu se gre za odgovornost za
človeška življenja. Občina Brda ima to urejeno.

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Podala sem pobudo v zvezi s koncesijo o brezplačnem avtobusu. Dobila sem odgovor, s
katerim pa nisem povsem zadovoljna.
Sprašujem, kdo vse je vključen v ta konkurenčni dialog, ki ga navajate in pa v kakšnem
postopku. Prepričana sem, da o podaljšanju koncesijske pogodbe s sedanjim
koncesionarjem bi moral odločati mestni svet.

-

svetnice Vide Škrlj – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:
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Pred dnevi smo iz medijev izvedeli o zamenjavi direktorja v regijski bolnišnici dr. Franca
Derganca iz Šempetra pri Gorici. V zadnjih sedmih letih je to že peta zamenjava v vrhu te
osrednje zdravstvene ustanove.
Bolnišnica je koncem leta 2018 objavila izgubo v višini 4,8 mio EUR ter 7 mio EUR
neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da ta javni
zdravstveni zavod zaposluje 994 zaposlenih.
V skladu s statutom javnega zavoda imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem. Ustanovitelj je Republika Slovenija, njene pravice in obveznosti
izvršuje Vlada Republike Slovenije, ki ima v svetu zavoda 5 članov, toda, svojega
predstavnika ima tudi Mestna občina Nova Gorica.
Sprašujem vas, g. župan, ali se je MONG vključila v reševanje navedenih hudih
poslovnih in kadrovskih težav tega pomembnega javnega zavoda, ki opravlja
zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za enajst severnoprimorskih občin. Skrbi me
dejstvo, da smo dobili vršilca dolžnosti direktorja sicer priznanega strokovnjaka in
uspešnega sanatorja iz Bolnišnice Izola, ki bo svoje naloge opravljal po 4 ure dnevno,
poleg vodenja Bolnišnice Izola. Do nas so že prišle informacije o prenosu nekaterih nalog
iz šempetrske bolnišnice v Izolo.
Podajam vam pobudo, da navedene pereče probleme obravnavate na seji kolegija
županov severnoprimorskih občin in pomagate Splošni bolnišnici Šempeter zagotoviti
kompetentno in stabilno vodenje ter preko svojih predstavnikov v svetu zavoda preprečite
prenos pristojnosti na drugo bolnišnico.
Bojim se namreč scenarija, ki ga žal poznamo iz drugih primerov, ki našo regijo dodatno
in nenehno siromašijo.
-

svetnika Mitje Humarja – naslednje vprašanje:
Mestna občina Nova Gorica razpolaga z javnimi športnimi površinami. Nekatere med
njimi so dotrajane in zanemarjene in kot take neprimerne za uporabo, npr. košarkarsko
javno igrišče na Ul. Gradnikove brigade.
Zanima me, kako bo Mestna občina Nova Gorica pristopila k reševanju problema in
sanirala obstoječe stanje.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:
Pred nekaj meseci ste nas, župan, obvestili, da svetnicam in svetnikom ukinjate občinske
e-naslove. S tem ste nekako prekinili komuniciranje med nami in občinsko upravo, saj
gradivo sedaj prejemamo na zasebne oziroma službene e-naslove, kar pa ima svoje
pomanjkljivosti. Na ta način ste namreč prekinili neposredno komuniciranje svetnic in
svetnikov z občankami in občani Mestne občine Nova Gorica, ki je bilo z uporabo
občinskega e-naslova hitro in enostavno. Sedaj občani ne morejo več preko občinskih enaslovov pošiljati svetnicam in svetnikom pobud, vprašanj, predlogov …
Na to problematiko smo vas v LMA že večkrat opozorili in obljubljeno je bilo, da bomo
svetnice in svetniki ponovno dobili občinske e-naslove, zato dajem pobudo, da za
nemoteno komuniciranje z javnostjo in občinsko upravo spet dobimo občinske e-naslove,
ki naj bodo javno objavljeni na spletni strani občine.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
Imela pa bi dve pripombi, in sicer v povezavi z izražanjem nezadovoljstva glede
Cankarjeve. Dobila sem odgovor glede kolesarske steze na Cankarjevi ulici, tako, da
upam, da bom dobila odgovore tudi glede ostalih predlogov, ki sem ji nanizala na julijski
seji, saj me namreč ljudje nenehno sprašujejo, še sedaj, ko sem prihajala na sejo, se je
to zgodilo, kaj bo s Cankarjevo.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednji predlog na prejeti odgovor:
Kar se tiče pa pobude za pitnik na Kapeli oziroma na Kostanjevici v Novi Gorici, ste
zapisali, da boste preverili možnost za postavitev pitnika v rožnem vrtu. Moj predlog je šel
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bolj v smeri, da bi bil dostopen kadarkoli komurkoli. Rožni vrt na Kostanjevici pa ni vedno
odprt, zato predlagam, da se preveri možnosti za postavitev pitnika na Kostanjevici,
bodisi ob parkirišču ali pa v parku pred cerkvijo.
-

svetnice Maje Erjavec – naslednjo pobudo:
Moja pobuda predstavlja predlog za trajnostno in bolj ekološko novoletno okrasitev. Bliža
se namreč praznični čas, čas obdarovanj, lučk in druženja. Velikokrat pa pozabimo, da
smo v tem času ekološko zelo potratni. Proizvedemo veliko smeti, z osvetlitvijo in
dogodki pa je tudi energijska potrošnja visoka.
Mestni občini Nova Gorica zato dajem pobudo, da poišče rešitev za bolj ekološko in bolj
trajnostno okrasitev našega mesta. Predlagam tudi združevanje nekaterih prizorišč
novoletnih dogodkov s sosednjo Gorico, kar bi imelo poleg energetskih in ekoloških
učinkov tudi pozitiven učinek na povezovanje in druženje prebivalcev somestja.

-

svetnika Marjana Zaharja – naslednjo pobudo:
Neprofitno združenje ACES (www: aceseurope.eu) s sedežem v Bruslju podeljuje
nagrade za evropsko prestolnico športa, evropsko mesto športa in evropsko skupnost
športa.
Nagrade ACES omogočajo večjo mednarodno prepoznavnost mesta, izmenjavo izkušenj
z drugimi nagrajenimi mesti, sodelovanje na različnih konferencah, ki jih organizira
ACES, udeležbo v skupnih prijavah na evropske razpise s področja športa, spodbujajo
nadaljnjo krepitev športnih politik v mestu ter pritegnejo investitorje in obiskovalce.
Kandidatura mora vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja
programov športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi na področju športa,
športni turizem, športni dogodki in predlog programa v letu pridobitve naziva ter dodatne
prednosti, ki se navezujejo na zagotavljanje športne vadbe vsem občanom.
Zato v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se naslednje leto Mestna občina
Nova Gorica poteguje za nagrado ACES evropskega mesta športa, saj razpolaga tako s
športnimi objekti kot tudi vrhunskimi športniki. V mestih, ki so prejela to nagrado, je
narastel delež fizično aktivnih oseb, odvilo se je več športnih dogodkov ter bil opazen tudi
ekonomski vpliv na lokalno gospodarstvo.

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:
Preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu – I. faza
Na spletnem portalu javnih naročil sem zasledil razpis za preureditev pomožnega
nogometnega igrišča ob Kornu – I. faza. Iz tega sledi, da bo vsaj še ena oziroma več faz.
Posledično se predvideva, da bo v ta projekt vloženih veliko proračunskih sredstev.
Dozdajšnji odgovori občinske uprave so vedno sledili dejstvu, da če nekaj nima
dolgoročnega obstoja, se v to večja proračunska sredstva ne bo vlagalo. V kolikor se na
tem območju – ob Kornu načrtuje nadgradnja športnega parka Nova Gorica, se v LMA s
tem popolnoma strinjamo, saj smo bili v prejšnjem mandatu pobudniki te ureditve, a so
nekateri to tudi zavirali.
Pri vsej tej zgodbi pa se odpira nekaj nejasnosti oziroma konkretno vprašanje. V
prejšnjem mandatu ste prav vi, župan, veliko napora vlagali v idejo o umestitvi
študentskega kampusa v Novi Gorici. Potrebnega je bilo precej truda, časa in
dogovarjanj, a žal še nismo prišli do željenega cilja. Še več, da se bo to res zgodilo, se je
takrat, če se ne motim, prav na vašo pobudo podpisal sporazum oziroma dogovor vseh
kandidatov za župana, da naj bi se med drugim pridobilo vsa potrebna zemljišča ob
Kornu za potrebe Univerze (del te ekipe je bil tudi trenutni podžupan) in poiskalo novo
lokacijo za pomožna nogometna igrišča.
In sedaj vprašanje. Spoštovani župan, ali ste z začetkom vlaganja občinskega denarja v
športne objekte ob Kornu dokončno zakopali idejo o izgradnji študentskega kampusa ob
Kornu in se mu na tem območju odpovedujete?
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-

svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:
Parkiranje pred Mestno občino Nova Gorica.
Pred Mestno občino Nova Gorica je nekaj parkirnih mest rezerviranih za invalide
(razumljivo in pohvalno) ter nekaj parkirnih mest z rumeno označbo ter z napisom R.
Zanima me, kdo lahko parkira na ta mesta oziroma komu so namenjena. Poleg tega
dajem pobudo, da se jasno oziroma dodatno označi prepovedano parkiranje ob občinski
stavbi, saj je že več občanov na tem mestu prejelo kazen za napačno parkiranje (morda
bi ta del označili z označbo za intervencijska vozila ali kaj podobnega).

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo na prejeti odgovor:
Najprej bi se zahvalil občinski upravi za odgovor, vezano na vzpostavitev delujoče
vlečnice na Lokvah in odstranitev propadajoče vlečnice Lokve 3 in Lokve 4. Lahko sem
delno zadovoljen z odgovorom, ampak bom nadgradil vprašanje oziroma pobudo.
Pobuda gre v tej smeri, da se v proračunu za prihodnje leto zagotovi sredstva za
vzpostavitev vlečnice na Lokvah, to je tista prva vlečnica, ki je že postavljena, ampak
nima še vse ustrezne dokumentacije. Seveda, da ne bo mišljeno, da gre tu samo za
vlečnico za smučanje. Namreč, vsi poznamo, da taka vlečnica lahko služi tudi za druge
namene, za športne prireditve oziroma dogodke v letnem času. Poznamo tudi letna
sankališča, tako, da bi ta vlečnica oziroma sedežnica lahko služila tako zimskemu kot
tudi poletnemu turizmu.
Kar se tiče pa drugega odgovora, da propadajoči objekti Lokve 3 in Lokve 4 ne stojijo na
zemljišču občine, sem to že vedel tudi sam. V PISO je jasno videti, da so to lastniki
privatnih zemljišč. V odgovoru ste napisali, da boste dali pobudo, da to oni odstranijo,
ampak treba je vedeti, da tudi oni tega niso postavili in mislim, da je treba dobiti nek
kompromis - občina in lastniki. Morda tudi občina to odstrani na lastne stroške, mislim, da
vse skupaj več kot 1.000,00 EUR vsekakor ne bi smelo biti, ampak bi le naredili en lep
vzgled na tistem prelepem travniku na Lokvah.

-

svetnika Gabrijela Rijavca – naslednjo pobudo:
Dajem pobudo, da se Velika dvorana mestne občine preimenuje v Mestno dvorano.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednji predlog:
Starši otrok iz naselja Varda opozarjajo na nevarnost za otroke, ki čakajo na šolski
avtobus oziroma kombi. Cesta je ozka, postajališče ni urejeno. Starši predlagajo, da bi
kombi prevzel in oddal otroke v samem naselju Varda.
Vsekakor pa to ni dolgoročna rešitev in je potrebno poiskati ustreznejšo rešitev s širitvijo
ceste in ureditvijo postajališča. (priloga 1)

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje:
Krajani Nove Gorice in predvsem uporabniki mestnega prometa sprašujejo, čemu služijo
semaforji na avtobusnih postajališčih mestnega prometa. Ti semaforji so sicer že kar
nekaj časa mrtvi, pa tudi, ko so delovali, ni bilo jasno, komu služijo in od kje jih lahko
bereš. V resnici lahko s preizkusom ugotovimo, da bi jih, ko bi delovali, lahko brali samo
tako, da bi stopili na cesto. Tudi z avtobusa in mimoidočih vozil bi ob počasni vožnji
uspeli kaj prebrati.
Prosim za pojasnilo, kaj se s tem »projektom« dogaja in kdo je zanj odgovoren.

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje in naslednji predlog:
Ureditev problematike nepravilnega parkiranja in ravnanja z zapuščenimi vozili.
19. člen Zakona o pravilih cestnega prometa določa postopek in način odstranitve
nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil, medtem ko 6. člen določa odgovornost in
pristojnosti lokalnih samoupravnih skupnosti za varen in nemoten promet na občinskih
cestah. Občine so dolžne določiti pogoje in način odstranitve ter hrambe vozil, nepravilno
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parkiranih vozil in zapuščenih vozil. Občine določijo tudi višino stroškov, potrebnih za
odstranitev in hrambo teh vozil.
Ugotavljamo, da Mestna občina Nova Gorica nima sprejetega ustreznega odloka.
Obstaja zgolj Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MONG, objavljen v
Uradnim glasilu Nove Gorice št. 5 z dne 9. 4. 1996, kateri v členih od 29. do 33. določa
način in postopek odstranitve nepravilno parkiranih, pokvarjenih in zapuščenih vozil, kjer
pa ni opredeljeno, kdo je pooblaščen izvajalec za odvoz vozil, hrambo vozil, uničenje
vozil, koliko znaša cena odvoza, cena hrambe, uničenja vozila,… Odlok je zastarel in
neskladen z današnjimi potrebami mesta ter za izvajanje nadzora in odstranjevanje vozil.
Glede na to, da se v mestu pojavlja vse več nepravilno parkiranih vozil, starih odsluženih
vozil, katerih lastniki ne odstranjujejo ter vozil, ki se preprodajajo s strani fizičnih oseb
kakor tudi različnih gospodarskih subjektov ter hranijo v garažnih hišah v MONG ter na
parkiriščih stanovanjskih blokov ter s tem zasedajo že tako veliko premajhno število
parkirnih mest za stanovalce oziroma občane Nove Gorice, predlagamo, da se po hitrem
postopku sprejme ustrezen odlok, s katerim občinski svet uredi navedeno problematiko.
Na kakšen način MONG pristopa k reševanju navedene problematike, v kolikor se
problematika rešuje oziroma kdaj namerava sprejeti ustrezno zakonodajo, s katero bi
uredila področje nepravilnega parkiranja in ravnanja z zapuščenimi vozili.
Predlagamo sprejem občinskega odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili.
-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Razpis za izdelavo projektne doklumentacije za prenovo Laščakove vile na Pristavi.
Iz razpisne dokumentacije izhaja:
1. Rok izvedbe pogodbenih del: izdelava DGD dokumentacije do 13. 2. 2020
2. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja: do 25. 3. 2020.
40 dnevni rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja ni teoretično, kaj šele
praktično izvedljivo, ker je pritožbeni rok zoper odločbo 8 dni , v 30. dneh pa mora
Upravna enota Nova Gorica izpeljati postopka skladno z zakonskimi določili in ob
upoštevanju vrstnega reda vlog za izdajo gradbenega dovoljenja.
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo samo dvoje, in sicer:
- pripravljavec razpisa ne pozna predpisov ali
- razpis je prirejen za znanega izvajalca.
Na podlagi zgornjih ugotovitev in še nekaj drugih prilog in zahtev v razpisu imam sledeča
vprašanja. Kdo je na Mestni občini Nova Gorica pripravljavec in koordinator razpisa? Ali
je Mestna občina Nova Gorica za potrebe razpisa angažirala morebitnega zunanjega
izvajalca ali svetovalca? Ali obstaja kakšna dosedanja dokumentacija v zvezi z obnovo
Laščakove vile?

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:
Mednarodni natečaj za preureditev Trga Evropa (PN, 23. 10. 2019).
V časopisu Primorske novice dne 23. 10. 2019 sem prečital namero g. župana, da bo v
okviru EZTS razpisal mednarodni natečaj za preureditev Trga Evropa, na katerem bodo
sodelovali arhitekti od Sidneya, Pekinga do New Yorka in bo preurejen Trg Evropa
»atrakcija za ves svet«.
Kozmopolitska poteza župana me je navdušila, a se mi je po preverbi dejanskega stanja
kmalu zdela smešna in neresna, ker ima trg obeležje (o njegovem umetniškem,
prostorskem in še kakšni drugi vrednosti smo lahko precej različnih mnenj). Atraktivnost
ureditve širšega prostora ob dejstvih, ki so prisotna na tem prostoru (skladišča), pa je
taka atraktivnost precej podobna pripeti broški na delavski obleki.
Iz zgoraj navedenega smatram, da je mednarodni natečaj za ureditev tega področja
neumesten, ker urejamo pomembnejše stvari v Mestni občini Nova Gorica brez
natečajev.
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-

svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednjo pobudo:
Krajani Krajevne skupnosti Dornberk ob Ulici Bojana Vodopivca so me skupaj s
predsednico KS opozorili na težavo v zvezi z luknjami, grbinami in posedanjem asfalta
na določeni manjši površini omenjene ulice. Navedene poškodbe so nastale, ker so pred
leti postavljali cevi za kanalščino na dolžini cca 50 tekočih metrov. Takoj po vzpostavitvi
so ta pas zakrpali zgolj s prvo plastjo grobega asfalta. V tem času se je na teh pasovih
asfalt zelo posedel in postal moteč in »nevaren« za pešce, kolesarje ter avtomobile.
Druge zaključne plasti niso nikdar položili. Povedo tudi, da se je pred časom zaradi teh
grbin hudo poškodoval motorist iz Prvačine, kateri je potreboval bolnišnično oskrbo.
Večkrat so prosili tudi cestno službo CPG Kolektor, če lahko pomaga pri sanaciji
cestišča.
Ker gre za glavno ulico v Dornberku, kjer se nahajajo glavne ustanove, ponovno
naprošajo za pomoč pri sanaciji slabih 50-60 m2 asfalta, pri čemer ocenjujejo, da ne
predstavlja velikega stroška in da bi bilo potrebno izvesti sanacijo, da ne bi še naprej
tvegali bilo kakšne poškodbe »materialne ali telesne«.
Iz CPG Kolektor so jih tudi seznanili, da so glede sanacije in ugotovitev že seznanili
pristojno službo Mestne občine Nova Gorica, ampak žal do danes se ni nič premaknilo.
Ker gre to za sanacijo manjše površine, ki pa ima lahko večje posledice, dajem svetniško
pobudo, da se ta del površine čim prej sanira.

-

svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:
Danes imam pobudo na temo varne poti v šolo. Name se obračajo krajani Zalošč pri
Dornberku, ki se bojijo za svoje otroke, kajti na regionalni cesti iz smeri Dornberk proti
Selu mestoma na desni strani manjka pločnik, predvsem pri parc. št. 586 in 592 k. o.
Dornberk.
Dajem torej pobudo, da občina začne odkup dela zemljišča oziroma, da vsaj poskuša, da
se pločnik uredi tudi na tem odseku, ki je zelo nepregleden, gre za regionalno cesto.
Možna rešitev bi tudi bila, da bi se zagotovil dodatni prehod za pešce, in sicer tik pred ali
za mostom čez reko Vipavo.
Prosim torej, da pristojne službe proučijo možnosti, da se uredi varna pot v šolo tudi na
območju Zalošč.

-

svetnika Aleša Dugulina - naslednjo pobudo:
Ko sem včeraj prebiral Primorske novice, sem bil presenečen nad dejstvi, da se za javni
arhitekturni natečaj ureditve Trga Evrope namenja toliko sredstev. Vabite arhitekte iz
Sidneya, Pekinga in New Yorka, medtem, ko zanemarjate domače strokovnjake. Zanima
vas konoplja, v kateri vidite veliko priložnost, ne zanima pa vas ureditev preskrbe z vodo
v krajih, ki jo nujno potrebujejo. Ne zanimajo vas prometne povezave in infrastruktura, ne
zanimajo vas male čistilne naprave, ne zanimajo vas projekti Sobivamo, ne zanimajo vas
dnevni medgeneracijski centri in še bi lahko našteval.
Zato vas pozivam, g. župan, da pristopite k delu resneje in začnete čimprej uresničevati
vaš predvolilni program in zaveze, ki ste jih z vašo ekipo dali občanom.

-

svetnika Aleša Dugulina - naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
V zvezi z mojo pobudo o kateri sem spraševal, ali mestni svetnik lahko opravlja
dejavnosti v mestni občini, mi odgovor ne zveni dovolj prepričljivo.
Zato prosim, da mi posredujete seznam poslovnih subjektov, kjer so svetniki lastniško ali
solastniško udeleženi v poslovanju z Mestno občino Nova Gorica in niso v konfliktu
interesov.

-

svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:
Glede drugega odgovora, to je bazena v Novi Gorici, ste lepo opisali postopke predelave
projekta. Ne glede na to, da niste predhodno pridobili soglasja mestnega sveta, me
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zanima in prosim za odgovor, ali je za bazen naročena recenzija in ali je bilo za to
storitev izvedeno javno naročilo, kot to predpisuje Zakon o javnih naročilih.
-

svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje:
Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 in prav tako tudi rebalans je v svoji
proračunski postavki LAS - Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti ali Planota baiking
predvidel 50.000,00 EUR, od tega 35.000,00 EUR za nakup prevoznih sredstev, to je
električnih koles. V opisu je zapisano, da v prvi polovici letošnjega leta nameravamo
zaključiti izdelavo marketinške strategije, v drugi polovici pa izvesti javno naročilo za
nabavo električnih koles. V dokumentu o izvrševanju proračuna 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
je na isti postavki zapisano veljavni plan 50.000,00 EUR, realizacija 0.
Sprašujem vas, ali to pomeni, da je do končne realizacije že prišlo, če so potem ta kolesa
tako hitra, da jih ni mogoče nikjer zaslediti, če pa do realizacije še ni prišlo, bi prosila za
pojasnilo.

-

svetnice Tanje Vončina – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:
Bi pa izrazila svoje nestrinjanje, in sicer najprej glede pobude za nabavo službenih vozil
Centru za pomoč na domu. Omenim naj, da je to problematika, o kateri se v tej stavbi
pogovarjajo in dogovarjajo že kar nekaj časa. V začetku leta 2018 je bil na odboru za
družbene dejavnosti sprejet sklep postopnega reševanja tega problema, in sicer je bil
podan predlog za nakup dveh vozil letno. Na prvem odboru v začetku leta 2019 je Center
za pomoč na domu ponovno izpostavil problem, vendar je bilo rečeno, da se bo to
obravnavalo na ločeni seji, do katere pa še ni prišlo. Ker gre za javno službo, mislim, da
ni primerno, da se za ta namen uporablja osebna vozila, še posebej ne za prevoz hrane.
Poudarim naj tudi, da dotrajanost vozil ogroža varnost oskrbovank, ki tudi niso več
pripravljene na ta način reševati težav. To se kaže tudi v njihovem odhodu in resne
težave pri novih zaposlitvah. Zato vas, župan, prosim, da pristopite k reševanju tega
problema.

−

svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje in naslednji predlog na prejeti
odgovor:
Potem pa je tu še odgovor na moje vprašanje glede sejnin v vseh občinskih zavodih in
javnih podjetjih, kjer občina imenuje člane svetov javnih zavodov in nadzornike. Po
prejetem odgovoru sem ugotovila, da so razlike precejšnje.
Na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, športa in Mladinskem centru Nova Gorica se
sejnine ne izplačujejo, v vsega skupaj šestih zavodih in podjetjih v katerih pa se, so pa
zneski in podlage različne, od sklepa mestnega sveta do sklepa sveta zavoda.
Sprašujem vas, zakaj mestni svet v nekaterih primerih lahko sprejme sklep o izplačilu
sejnine, v drugim primerih pa ne, saj Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, zadnja
sprememba je bila leta 2015, ne izključuje nobenega področja in še manj zavoda.
Slednja je tudi podzakonski akt, ki velja in ga je potrebno spoštovati.
Ne nazadnje pa takšna ureditev, ali bolje rečeno zmeda, svetnike postavlja v
neenakovreden položaj in zato vas prosim, da se zadeva primerno uredi.

-

svetnika Gabijela Fišerja – naslednjo pobudo:
V svoji svetniški pobudi bi se dotaknil oživitve okolice blokov na Ulici Gradnikove brigade.
Ta pobuda se morda celo delno navezuje na pobudo kolega Humarja, ki jo je podal na
današnji seji.
Glasi pa se tako. Zato, da bi prebivalci blokov na Ulici Gradnikove brigade kvalitetno
preživljali prosti čas tudi izven blokov, dajem pobudo o ureditvi in nadgradnji športnih
igrišč v že precej degradirani okolici blokov. Na severnem delu ulice med bloki na
opuščeni terasi dajem pobudo za ureditev pumptrack kolesarskega poligona za vse
stopnje težavnosti, poleg tega pa tudi za obnovo in delno preobrazbo zapuščenih miz za
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namizni tenis med Cankarjevo in Ulico Gradnikove brigade. Dobro polovico teh bi lahko
predstavljale obnovljene mize za namizni tenis, preostanek pa bi postavili mize za
sodobno in atraktivno igro teqball, pri katerih je površina miz nekoliko ukrivljena, igralca
pa žogo odbijata z nogo.
S tem bi spodbujali mlade in malo manj mlade k druženju in aktivnemu preživljanju
prostega časa.
-

svetnika mag. Marka Rusjana – naslednjo pobudo:
Včeraj je Državni zbor Republike Slovenije sprejel spremembo Zakona o dohodnini, s
katerim se zmanjšuje plačilo dohodnine, pri čemer bodo največ pridobili tisti z višjimi
dohodki.
V Levici smo temu zakonu nasprotovali predvsem zaradi luknje v državnih in občinskih
proračunih, ki je zaradi tega nastala. Znižanje plačila dohodnine bo prineslo tudi nižje
prihodke občine in tudi Mestne občine Nova Gorica. Bojim se, da bodo zaradi tega
ogroženi razvojni projekti in socialni ukrepi naše občine, zato predlagam dve zadevi.
Predlagam, da občina čim prej pripravi projekt, kaj ta sprememba pomeni za javne
prihodke občine in hkrati predlagam, da vodstvo občine skuša preko predstavnikov
občine v Državnem svetu in preko Skupnosti občin Slovenije doseči, da Državni svet
sprejme veto na omenjeno spremembo Zakona o dohodnini in ga s tem vrne v ponovno
obravnavo v Državni zbor.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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