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Številka: 900-43/2019-2
Nova Gorica, 4. december 2019

POROČILO
o izvršenih sklepih 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
21. novembra in 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,
ki je bila 2. decembra 2019

4. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 2. december 2019

zap.
št.

1.

2.

3.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

O predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2020 se opravi druga obravnava in se
pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
O predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2021 se opravi druga obravnava in se
pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
O predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave
Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in
Občine Brda se opravi druga obravnava in se pri tem
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●

10. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. november 2019

zap.
št.

1.
2.

3.

4.

5.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 9. seje
Mestnega sveta MONG, ki je bila 24. oktobra 2019
Ugotovitveni sklep, da je SAŠO KOGOVŠEK
nepreklicno odstopil s funkcije člana Sveta zavoda
Osnovna šola Dornberk
Sklep o imenovanju KARMEN SAKSIDA za
nadomestno članico Sveta zavoda Osnovna šola
Dornberk za preostanek mandatne dobe
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju dr.
URŠKE KOREN LIKAR in ANDREJA ŠUŠMELJA za
ravnatelja Gimnazije Nova Gorica
Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del
iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

●
●
●
●
●
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6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Sklep o seznanitvi s Poročilom o nasilju v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v
Mestni občini Nova Gorica 2019-2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica
Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju programov in projektov s področja
socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne dediščine v Mestni
občini Nova Gorica se opravi druga obravnava in se
upošteva vse pripombe in mnenja iz razprave.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica
Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za
Mestno občino Nova Gorica
Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova
Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev
november 2019
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2020
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o.
Dornberk
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in
4905/18 k. o. Branik
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

13.

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

14.

15.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●
●
●
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opravi druga obravnava in se pri tem upošteva
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

10.

Občinska uprava v roku šestih mesecev pripravi
ustrezen Odlok o načinu uporabe stojnic.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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 Gordane Erdelić – naslednjo pobudo:
MONG je leta 2011 sprejela Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica ter na njegovi podlagi vsako leto v
proračunu zagotovi proračunsko postavko 090067 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v višini 8.500 EUR.
Sredstva se morajo skladno z odlokom porabiti za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire v Mestni občini Nova Gorica.
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Vendar pa je iz zaključnih računov za zadnjih pet let razvidno, da je v povprečju ta
proračunska postavka realizirana le v višini 42 %, neizkoriščena sredstva pa se morajo
po odloku prenašati v naslednje proračune. Zaradi tega predlagam, da se v bodoče iz te
proračunske postavke krijejo vzdrževalna dela v mestnem gozdu Panovec, kot so
vzdrževanje travniških površin pri piknik prostoru, urejanje tekaških in pešpoti,
vzdrževanje gozdne učne poti ipd.
Predlagamo, da župan program porabe sredstev uskladi z Zavodom za gozdove kot
upravljavcem Panovca.
Menim, da je zaradi velikega števila obiskovalcev dodatno vlaganje v vzdrževanje poti in
njihove okolice upravičena, saj si vsi želimo, da bi bil mestni gozd zgledno urejen.
Leto
2018
2017
2016
2015
2014
Skupaj

Proračun
8.500
8.500
8.500
8.500
6.350
40.350

Zaključni račun
2.377
2.400
6.091
3.761
2.250
16.879

Delež
28
28
72
44
35
42

-

svetnika Marjana Zaharja – naslednjo pobudo:
Prebivalci Solkana, ki živijo na Šolski ulici v Solkanu pravijo, da že več kot desetletje
prosijo za ureditev in prekvalifikacijo te ulice le za enosmerno vožnjo. Ob ulici se nahaja
tudi osnovna šola, vrtec in igrišče, ulica pa nima povsod pločnika, kot tudi ne kolesarske
poti. Prav tako primanjkujejo parkirni boksi, ki bi rešili zagato, da se parkira na
neoznačenih mestih, kar je seveda prekršek in občinski redarji to dnevno sankcionirajo. V
Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se prisluhne krajanom Šolske ulice v
Solkanu, da se opravi ogled ulice in prometno dogajanje s strani strokovnih služb in se
ustrezno ukrepa tudi v smeri prekvalifikacije te ulice za enosmerno vožnjo. Tako se bo
zagotovila tudi večja varnost za krajane, šolske otroke, skratka za vse udeležence v
prometu skozi Šolsko ulico.

-

svetnika Mitje Humarja – naslednjo pobudo:
Zadnji trendi na področju turističnih ponudb gredo vedno bolj tudi v smer športnega
plezanja na naravnih stenah. MONG predvsem s svojim podeželskim delom nudi veliko
možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Poleg ostalih športnih aktivnosti, ki so na
razpolago tako občanom kot turistom, ki obiščejo našo občino, bi ponudbo lahko razširili
tudi na možnost športnega plezanja v naravnih stenah. Trenutno so v občini v nekaterih
šolskih telovadnicah na razpolago le umetne stene za športno plezanje.
V SDS predlagamo, da se v sklopu dejavnosti Zavoda za šport ali športnih društev
spodbudi dejavnost ureditve športnega plezanja v naravnih stenah, ki jih ne primanjkuje
tako na območju Trnovsko-Banjške planote, Čepovanske doline kot drugod v občini, kjer
se nahajajo naravne stene, ki omogočajo športno plezanje. Tako bi občina svojo
turistično in športno dejavnost razširila in dopolnila ter pripomogla k svoji večji
prepoznavnosti.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednji predlog:
Konec avgusta se je začela menjava svetilk z varčnejšimi in okolju bolj prijaznimi. Na
določenih območjih je menjava že opravljena, a zadnje čase se zdi, kot da je to zastalo.
Tako me zaskrbljeni prebivalci Cankarjeve ulice in Ulice Gradnikovih brigad opozarjajo,
da veliko svetilk ne deluje. Dan se je precej skrajšal, tema nastopi že pred 17. uro in še
posebej starejši občani si ne upajo na ulice, saj se zaradi neosvetljenih ulic bojijo
morebitnih padcev.
V objavi MONG za javnost z dne 18. 6. letos je zapisano: »V okviru prenove bodo
zamenjane vse obstoječe svetilke v mestni občini, razen na Bevkovem trgu, kjer so že
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LED sijalke, v Borovem gozdičku ter v Cankarjevem naselju, kjer bo posodobitev svetilk
potekala v okviru projekta prenove Cankarjevega naselja.«
Ker je obnova Cankarjevega naselja sedaj občutno okrnjena, predlagam, da se v okviru
ureditev meteorne odvodnje v pasu, ki poteka med Cankarjevim naseljem in Ul.
Gradnikove brigade, uredi tudi napeljava javne razsvetljave v delu, kjer te sploh ni. Vse
svetilke, ki ne delujejo, pa naj se nemudoma zamenja, tako da bodo ulice spet ustrezno
razsvetljene in varne za občane.
-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje nezadovoljstvo s prejetim
odgovorom:
Oglašam se v zvezi z odgovorom, ki sem ga dobila glede svojega nezadovoljstva v zvezi
s Cankarjevo ulico, tako, da se nadaljevanka o Cankarjevi ulici nadaljuje.
V odgovoru ste zapisali, da ste v osnutek predloga proračuna uvrstili najprej ureditev
meteorne odvodnje v pasu, ki poteka med Cankarjevim naseljem in Ulico Gradnikove
brigade in očitno nič drugega v zvezi s Cankarjevim naseljem, kar je spet zaskrbljujoče,
ker ravno v tem pasu med Cankarjevim naseljem in Ulico Gradnikove brigade bi bilo
treba še marsikaj drugega urediti. To pomeni, da bo verjetno večkratno prekopavanje
tega dela. Mimogrede, prav ta del med Cankarjevo ulico in Ulico Gradnikove brigade
nima povsod napeljane javne razsvetljave, o čemer bom potem dala tudi svetniško
vprašanje.
Skratka, skrbi me, da ne bo preveč nesmiselnega prekopavanja za vsako stvar posebej
namesto, da bi se to uredilo z enkratnim zalogajem.

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednji predlog in naslednje vprašanje:
Sestali smo se z uporabniki medgeneracijskega središča, ki se nahaja na Ulici
Gradnikove brigade v Novi Gorici. Ti so zelo razočarani nad navedbami občinske uprave,
da bodo njihove dejavnosti preselili v prostore LUNG oziroma drugam. So v veliki
negotovosti in močno zaskrbljeni za svoj obstoj. Prepričani so, da bi takšen ukrep
občutno prizadel delovanje medgeneracijskega središča.
LMA daje zato pobudo, da se ne dela nepotrebnih selitev, saj je ta prostor zadnjih 10 let
edini, kjer se lahko uporabniki družijo in skupaj učijo BREZPLAČNO in edini, ki je imel
organizirane dejavnosti v dopoldanskem času, ko so upokojenci največkrat osamljeni.
V programih, kot so šola zdravja, umovadba, zborovsko petje, učenje harmonike, razna
predavanja, beležijo v letu 2018 več kot 10.000 obiskov. Samo v tem mesecu je v
devetnajstih dneh zabeleženih preko 300 obiskov.
Predlagamo tudi, da se programi okrepijo s pomočjo zunanje sodelavke (morda preko
javnih del), saj so se ti, odkar ni več koordinatorke tega središča, prepolovili.
Obenem pa občinsko upravo tudi sprašujem, katere utemeljene razloge za selitev ima in
predvsem kakšni so skriti načrti Mestne občine Nova Gorice glede omenjenih prostorov,
o katerih smo lahko brali v medijih.

-

svetnika Aleša Markočiča – naslednje delno nezadovoljstvo s prejetim odgovorom
ter postavil naslednje vprašanje:
Na prejšnji seji sem spraševal, kaj se dogaja okrog izgradnje oziroma širitve nogometnih
igrišč ob Kornu. Dobil sem delno zadovoljiv odgovor. Na ključno vprašanje nisem dobil
odgovora, ampak ne glede na to bi to vprašanje dopolnil.
V tem času, v roku enega meseca sem prišel do neuradne informacije, da naj bi mestna
občina razmišljala še o širitvi športnih objektov na tem območju, celo naj bi se že naročilo
izdelavo projektne oziroma idejne zasnove, kako bi lahko na tem območju pripravili širše
objekte oziroma več objektov, ki bi služili v bistvu športu nogometa. Tako, da sprašujem,
ali je res kaj na tej zadevi oziroma je bilo to naročeno in za kakšno vrednost. V bistvu me
nekako to navezuje, da je morda ta informacija prava, ker, če danes berem v časopisu,
bom citiral: «V nogometnih krogih si obetajo, da bo širitev vadbenih površin prvi korak v
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ambicioznejšem projektu, po katerem bi ob Kornu zasnovali nogometni center s
pripadajočo infrastrukturo.«
Mislim in hkrati bi dal tudi pobudo, da bi morda na eni izmed bodočih sej vsaj še v
naslednjem letu res razpravljali, kaj mislimo oziroma kaj misli občinska uprava delati na
tem območju. Že sedaj pa je moje mnenje, da podpiram, da bi se tam gradili športni
objekti predvsem v smeri nogometa, hkrati bi pa zraven dodal tudi teniški center. Konec
koncev vemo, da bomo z gradnjo bazena v športnem parku izgubili dve igrišči.
-

svetnice Petre Kokoravec – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:
V medijih smo prebrali, da se v Prvačini gradijo stanovanja za mlade družine. Zanima me
po kakšnem kriteriju, točkovniku oziroma sprejetemu aktu na MS MONG bodo
prednostno dodeljena mladim. Kar sem seznanjena, sedanji akti takega načina ne
predvidevajo. Z idejo se strinjam, vendar menim, da bi zadevo morali najprej obravnavati
na MS in nato objaviti v medijih.
Poleg tega dajem pobudo, da se v najkrajšem možnem času pripravi in sprejme ustrezen
dokument, ki bo omogočil finančno podporo npr. v obliki subvencioniranja obrestne mere
kredita, oprostitev plačila komunalnega prispevka, enkratne denarne pomoči tudi mladim,
ki se odločajo za nakup, gradnjo ali adaptacijo stanovanjske hiše, saj vemo, da se iz
različnih razlogov vsi ne odločajo za najem stanovanja. Navedeno predlagamo tudi
zaradi dejstva, da je Banka Slovenije v zadnjem mesecu zaostrila pogoje za pridobitev
stanovanjskega kredita in je bilo veliko pomislekov nad ukrepom prav s strani mladih, ki
si ustvarjajo družine.

-

svetnice Tine Krog – naslednjo pobudo:
Rada bi podala pobudo – v bistvu reanimacijo pobude, za realizacijo katere se že dlje
časa bori KS Gradišče nad Prvačino. Menim, da je napočil skrajni čas za vzpostavitev
multifunkcionalnega igrišča, ki ga na Gradišču nad Prvačino čakamo že več let, če ne
desetletij. V prejšnjih mandatih več kot do zelo prepričljivih obljub nismo prišli, zato
polagam svoje upe na novo garnituro.
Gradišče nad Prvačino je krasna vasica, ki si končno zasluži uporabno igrišče, na
katerem bi se lahko nemoteno zbirali krajani in krajanke vseh starosti. Na Gradišču je
polno otrok, ki se nima kje varno igrati. Polno je entuziazma mlajše in srednje generacije,
ki bi si nesebično želeli dvigniti vas na višjo turistično raven, a brez osnov za svoje lastno
kakovostno življenje v vasi. KS je že pridobila načrte za ustrezno igrišče in z dobro
začrtanim projektom žal neuspešno kandidirala za participativni proračun, a verjamem,
da bi se ob že pripravljeni zasnovi ideje lahko usedli za skupno mizo in našli rešitev, kako
priti do tega več kot potrebnega vaškega jedra, ki bi zagotovo pripomogel k povezovanju
krajanov in krajank. Ne samo za dvig kakovosti lastnega življenja, a tudi za dobrobit
Gradišča nasploh.
Prosim za konkreten in realen načrt, kdaj bo Gradišče nad Prvačino pridobilo svoje težko
pričakovano igrišče. Zavedamo se, da je vsepovsod veliko potreb in zahtev, a menim, da
je res skrajni čas za realizacijo igrišča na Gradišču.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje in pobudo:
Na območju mesta Nova Gorica imamo postavljenih 47 različnih javnih plastik in nekaj
spominskih plošč. Po javno dostopnih podatkih (PISO) imamo vrisane samo nekatere
spomenike na Erjavčevi in Kidričevi ulici, ki spadajo v območje dediščine in za katere
zakon predpisuje prepoved odstranitve (rušenja) dediščine.
Javne plastike so začeli v mestu postavljati od 1956 (fasada občinske stavbe) do
doprsnega kipa Jožeta Babiča 2018 (pri SNG Nova Gorica).
V vsem tem času se je spreminjalo lastništvo zemljišč na katerih so javne plastike
postavljene. Tako vidimo, da je načrtovan nakup 4 m2 parcele štev. 1384/24 k.o. Nova
Gorica, na kateri stoji doprsni kip Henrika Tume.
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Sprašujem, kako imamo zaščitene javne plastike v mestu oziroma dajem pobudo, da se
začne postopek za vpis vseh javnih plastik v režim varovanja kulturne dediščine.
-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Krajani Gradišča nad Prvačino so izrazili zaskrbljenosti, če že ne ogorčenja zaradi
ponovnega usada na cesto Dornberk-Gradišče.
Usad se je sprožil 7. decembra 2017. Vse do letošnjega poletja so čakali na sanacijo
(več kot leto in pol), ki se je zaključila ob začetku letošnjega šolskega leta. Domačini so
pri ogledovanju, kako dela potekajo, laično opozarjali, da obstaja možnost ponovnega
usada, če se podpornega zidu ne podaljša še za nekaj metrov. Strokovnjaki tega niso
smatrali kot potrebno in zgodilo se je to, na kar so domačini opozarjali. Po dobrih dveh
mesecih od sanacije je ponoven usad tik ob podpornem zidu in ponovna polovična
zapora ceste.
Krajani sprašujejo, kdo je odgovoren za tako sanacijo in nastajanje dodatnih stroškov. Ali
mora priti do smrtne žrtve, da bo cesta sanirana? Cesto dnevno prevozi več kot tisoč
avtomobilov, avtobusi in šolski kombi, ki vozi učence v OŠ Dornberk. Sanacija je
obljubljena že več let, načrti pripravljeni, krpa pa se samo luknje. Sprašujejo se, katera bo
tista oblast, ki ji bo uspelo cesto sanirati.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje:
Krajani Nove Gorice v zadnjih mesecih izražajo vse več nezadovoljstva glede
neurejenosti ekoloških otokov. Vse več je tudi pripomb krajanov, da so ekološki otoki
umazani in se na njih odlagajo stvari, ki tja ne sodijo. Opažamo, da je po tem, ko je bil
ukinjen zbirni center na Ulici Gradnikove brigade vse več kosovnega odpada po
ekoloških otokih. Velik problem predstavljajo tudi odpadki, ki jih odlagajo tuji državljani
(primer ekološkega otoka na Pristavi). Na KS Nova Gorica smo zaradi tega organizirali
pogovore z izvajalcem in občinsko strokovno službo. Svet KS Nova Gorica meni, da bi
bilo potrebno zagotoviti večji nadzor nad odlaganjem odpadkov in pa obveščati
uporabnike, kaj se na ekološki otok lahko odlaga in kaj storiti v primeru, da imajo kosovne
odpadke.
Za začetek Svet KS Nova Gorica predlaga Mestni občini Nova Gorica, da uskladi Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/2017)
z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 33/2017).
Sprašujem, na kakšen način MONG pristopa k reševanju navedene problematike in kdaj
namerava sprejeti ustrezne predpise.

-

svetnika Marka Tribušona – naslednjo pobudo:
V imenu Liste obrti in podjetništva imam eno kratko pobudo, in sicer, da vi, župan in vaša
uprava nemudoma pristopite k odkupu infrastrukture v stari coni Meblo, kajti se že
pojavljajo špekulacije o nakupu zemljišč oziroma infrastrukture iz neprave strani. Mislim,
da bi bilo za obrt, za obrtnike, za približno 130 subjektov, ki tam noter poslujejo,
katastrofalno.
V prejšnjem mandatu je bilo veliko narejeno na tem področju, na tem segmentu, tako, da
resnično prosim, da se resno in čim prej pristopi k tej problematiki.

-

svetnice Vide Škrlj – naslednjo zahtevo za dodatno pojasnilo k prejetemu
odgovoru:
V skladu z določili 3. odstavka 22. člena Poslovnika o delu Mestnega sveta MONG
podajam zahtevo za dodatno pojasnilo v zvezi z mojim vprašanjem in pobudo, ki sem ju
podala na zadnji seji mestnega sveta.
Na zadnji seji MS MONG sem vas, gospod župan, spraševala, ali se je MONG vključila v
reševanje dolgoletnih, hudih poslovnih in kadrovskih težav Splošne bolnišnice dr. Franca
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Derganca iz Šempetra pri Gorici, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni
za enajst severnoprimorskih občin. Poleg izgube v poslovanju so do nas prišle
informacije o prenosu nekaterih nalog iz šempetrske bolnišnice v Izolo.
Podala sem 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.
Odgovorili ste mi le, da ste tematiko uvrstili na dnevni red seje Razvojnega sveta
Severno Primorske (Goriške razvojne) regije.
Z odgovorom nisem zadovoljna in vas prosim, da meni, svetnikom in našim občanom in
občankah, ki so upravičeno zaskrbljeni, pojasnite, kaj ste se na seji dogovorili in kako
nameravate ukrepati. Primere napada na našo bolnico, na žalost, poznamo iz preteklosti.
Če se tu politika ne bo poenotila in zavarovala interese zaposlenih in pravice naših
občanov in občank do kakovostne zdravstvene oskrbe in dostopnosti do programov
utegne priti do osiromašenja strukture in kakovosti zdravstvenih programov. Vsi vemo, da
je preventiva boljša kot kurativa, zato menim, da je nujno s stanjem v bolnišnici in
predvidenimi ukrepi seznaniti tako javnost kot politične odločevalce v regiji in širše.
Moj kolega, državni svetnik Tomaž Horvat je skupaj z gospodom Bojanom Režuno
prejšnji teden vložil vsebinsko podobno pobudo Državnemu svetu Republike Slovenije, v
kateri Ministrstvo za zdravje in v.d. direktorja bolnišnice pozivajo, da v najkrajšem
možnem času Svetu Severno Primorske regije predstavita predvidene sanacijske ukrepe.
Gospod župan, sedaj ste na potezi vi. Čakamo vaše ukrepanje in informacije o tem.
-

svetnika Antona Kosmačina – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Na drugo vprašanje kjer sem spraševal za Laščakovo vilo, mi pa niste odgovorili na dve
osnovni vprašanji in to je, kdo je na Mestni občini Nova Gorica pripravljavec in
koordinator razpisa in ali je mestna občina za potrebe razpisa angažirala morebitnega
zunanjega sodelavca. Ostali odgovor pač je tak kot je. Pustimo.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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