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Številka: 900-5/2020-3
Nova Gorica, 27. februar 2020

POROČILO
o izvršenih sklepih 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
6. februarja 2020

12. SEJA MESTNEGA SVETA, 6. februar 2020

zap.
št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 5.
izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 9.
decembra 2019 in 11. seje Mestnega sveta MONG, ki
je bila 19. decembra 2019
Sklep o imenovanju dr. MIRJAM BON KLANJŠČEK
kot predstavnice MONG v Svet zavoda Gimnazija
Nova Gorica. Mandat traja štiri leta in prične teči 16. 3.
2020.
Sklep o imenovanju Nadzornega sveta Javnega
podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica, in
sicer MLADENA ANDRIĆA, GREGORJA MOZETIČA,
VASJO MEDVEŠČKA, VOJKA KRŠEVANA IN
JORDANA HUMARJA. Mandat članov nadzornega
sveta traja štiri leta.
Sklep o razrešitvi ALEKSANDRE FORTIN kot
predstavnice MONG v Svetu zavoda Javni zavod za
šport Nova Gorica
Sklep o imenovanju GABRIJELA FIŠERJA kot
nadomestnega predstavnika MONG v Svet zavoda
Javni zavod za šport Nova Gorica
Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje
funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane
mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega
sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane
svetov krajevnih skupnosti
O predlogu Odloka o koncesiji za izvajanje
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za
območju MONG se opravi druga obravnava in se pri
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●

●
●
●

●
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8.

9.

10.
11.

12.

Sklep o izdaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel
svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 1. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara
Nova Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra –
parc. št. 4903/8 k. o. Branik
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za
leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020
za Mestno občino Nova Gorica
Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica
k zadolževanju

●
●
●
●

●

11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

27.

Sklep, da je pri rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2020 potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu
zaradi zmanjševanja čakalnih dob in za nakup dveh
osebnih vozil.
Sklep, da v letu 2020 uprava Mestne občine Nova
Gorica v sodelovanju s Stanovanjskim skladom
Mestne občine Nova Gorica pripravi finančni model za
podporo dostopnosti stanovanj za mlade, mlade
družine in druge ranljive skupine. K pripravi se povabi
tudi svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica.

28.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●

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

14.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●
●

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019
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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 Vide Škrlj - naslednje vprašanje:
V skladu z določili 21. člena Poslovnika o delu Mestnega sveta MONG podajam
naslednjo pobudo.
Statut Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO predvideva
ustanovitev 6 stalnih odborov: za prevoz, za urbanizem, za energijo, za zdravstvo, za
kulturo in izobraževanje, za šport. Stalni odbori so na osnovi statuta strokovni delovni
organi, ki jih na predlog direktorja imenuje skupščina. Sestavljajo jih strokovnjaki s
področij, za katera so imenovani.
Delovanje odborov je zelo pomembno za razvoj projektov, ki jih v sklopu EZTS GO tri
občine ustanoviteljice nameravajo izvesti skupaj v sedemletnem obdobju načrtovanja
programov Evropske skupnosti 2021-2027.Na žalost, ti stalni odbori se ne sestajajo že
več mesecev. Ob tem moramo tudi opozoriti na dejstvo da ni uradno imenovanega
direktorja, na to smo vas v preteklih mesecih že enkrat opozorili.
Na tem mestu se zahvaljujemo se zaposlenim v EZTS, v katere imamo popolno
zaupanje, za zavzetost in delo, ki ga vsak dan opravljajo. Menimo pa, da EZTS mora
vsekakor začeti načrtovanje strateških projektov, na katerih bo deloval po zaključku
projektov, ki trenutno potekajo.
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Zato vas vprašam, gospod župan:
1. Kdaj bo imenovan novi direktor EZTS?
2. Zakaj se stalni odbori EZTS ne sestajajo? Zahtevamo čimprejšnje sklicanje
odborov in začetek načrtovanja za prihodnje programsko obdobje 2021-2027.
3. Zanima nas kakšne so smernice treh občinskih uprav glede strateških projektov, ki
jih je treba v bližnji prihodnosti razviti preko EZTS. Menimo, da je nujno opraviti
javno razpravo o navedeni temi, saj je EZTS temeljna priložnost za dokončno
rušenje meja, vključno s politično, ki delijo naše mesto na dva dela.
Novogoriški Socialni demokrati in Demokratska stranka iz Gorice skupaj posredujeta v
obravnavo navedena svetniška vprašanja občinskima svetoma Gorice in Nove Gorice in
vas prosimo da se skupaj občinski upravi odzoveta na navedeni pobudi.
-

svetnika Saša Kogovška – naslednje vprašanje:
Socialni demokrati imamo naslednjo svetniško pobudo, in sicer pobuda za skupen
sestanek treh občinskih svetov.
Minilo je 28 mesecev, odkar so se skupaj sestali občinski sveti Gorice, Nove Gorice in
Šempetra-Vrtojbe. Ta zgodovinski dogodek je za mnoge med nami predstavljal začetek
nove faze v čezmejnih odnosih med našimi tremi občinami.
Žal, ni bilo tako: po več kot dveh letih menimo, da je prišel čas za osvežitev dialoga med
tremi občinami, ki so ustanovile EZTS.
Čezmejnega sodelovanja in dialoga ne izvajamo samo prek EZTS, temveč tudi s
pomočjo simboličnih trenutkov. Tovrstni trenutki so tudi priložnost za krepitev
medsebojnega znanja med akterji v Italiji in Sloveniji, ki so nosilci institucionalnih vlog.
Poleg tega predstavljajo tudi priložnost za poglabljanje skupnih tem, ki zadevajo razvoj
naših skupnosti.
Župana torej sprašujemo, kdaj bo spet prišlo do skupnega sestanka treh občinskih
svetov.
Prosimo, da se trije občinski sveti čim prej ponovno sestanejo:
- za razpravo o prihodnjih perspektivah čezmejnega sodelovanja med tremi občinami;
- za predstavitev skupnih pobud, ki jih je treba razviti v sklopu kandidature za Evropsko
prestolnico kulture.
Goriška Demokratska stranka in novogoriški Socialni demokrati skupaj posredujejo v
obravnavo tukajšnje svetniško vprašanje občinskima svetoma Gorice in Nove Gorice,
da se občinski upravi odzoveta na težave, ki smo jih navedli.

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:
Že v prejšnjem mandatu smo dali kar nekaj pobud in o tem veliko govorili, da podpiramo
vzpostavitev industrijske in logistične cone ob avtocesti počivališče Šempas. Tu je več
hektarjev kmetijskega zemljišča, ki ni prvovrstna obdelovalna zemlja, ampak zemlja
slabe kvalitete (akacijev gozd). Kar nekaj prevoznikov mi je povedalo, da ne vidijo
možnosti za njihov razvoj v naši občini prav zaradi pomanjkanja možnosti za izgradnjo
skladišč oz. logističnega centra. Vsak rešuje svoje probleme zase. Tudi Gospodarska in
Obrtna zbornica naš predlog podpirata.
Slišala sem, da je nekdo od prevoznikov že kupil zemljišče podjetja v stečaju, ki se sicer
nahaja v Občini Renče-Vogrsko. Predlagam, da pričnemo razgovore z Občino RenčeVogrsko o možnosti umestitve predlagane cone v to območje. S tem ustvarjamo
dodatne možnosti širitve cone, ko bo cona Meblo vzhod izkoriščena. Pa še to, logistika
prav gotovo ne sodi v mesto, ampak ob avtocesto.
Povedala bi, da je bilo to območje že več mandatov nazaj predvideno za gospodarsko
cono. Prepričana sem, da o tem obstaja dokumentacija.
Svetniki svetniške skupine SDS predlagamo, da se našo pobudo resno prouči.
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-

svetnice Tine Krog – naslednjo pobudo:
Kot redna uporabnica in soorganizatorka Pohoda po Gregorčičevi poti že več časa
opazujem neurejeno, zanemarjeno in nevzdrževano kolovozno Gregorčičevo pot med
Gradiščem nad Prvačino in zaselkom Arčoni v Občini Renče - Vogrsko. Gre za javno
pot, ki poteka po ozemlju obeh občin, in predstavlja najbližjo povezavo med Gradiščem
in Renčami, tako, da bi jo gradiški otroci lahko uporabljali za pot v šolo, a se zaradi
njenega slabega stanja raje odločajo za pot po glavni cesti, ki pa je daleč od varne poti.
Še zdaleč pa ni uporabna zgolj za šolarje, saj jo redno uporabljajo tudi sprehajalci,
tekači, domači in tuji kolesarji ter turisti. V trenutnem stanju je v večjem delu razmočena
in blatna, zelo razrita, neravna, neutrjena in zato tudi nevarna, saj je na določenih
odsekih prekrita tudi s kamenjem. Kar je za kulturno pot tudi precej neugledno.
Občinski upravi MONG zato predlagam, da skupaj z občinsko upravo Občine RenčeVogrsko pristopi k primernemu popravilu in utrditvi. S tem bo njena uporabnost bistveno
večja in potencial lažje uresničljiv. Konec koncev pa bi bila ureditev poti primerno darilo
obeh občin za že deset uspešno izpeljanih tradicionalnih Pohodov po Gregorčičevi poti.

-

svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednji predlog:
Uporabniki parkirišča za stavbo na naslovu Ulica Tolminskih puntarjev 4 v Novi Gorici
se pritožujejo nad postavljeno betonsko oviro na sredini parkirišča, saj le-ta otežuje
parkiranje na celotnem parkirnem prostoru. Ker je bila betonska ovira postavljena
predvsem z namenom, da se ne parkira vozil po sredini parkirišča, saj bi s tem ovirali
izhod že parkiranim vozilom, v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se prej
omenjena betonska ovira odstrani in se parkiranje vozil na parkirišču uredi tako, da bo
dostop vozil na parkirna mesta in iz njih enostaven in brez težav parkiranja. Pri tem pa,
da se upošteva tudi to, da vozila nikakor ne bi mogla parkirat po sredini med vrstama
parkiranih vozil.
Ker gre za manjši poseg del z velikim učinkom na zadovoljstvo uporabnikov
obravnavanega parkirišča, predlagamo, da se to čimprej izvede.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Krajani nas opozarjajo na zanemarjene, polomljene in grde informacijske table, ki
pozdravijo voznike, ki se po državni cestah pripeljejo v našo občino in tudi takrat, ko iz
nje odhajajo. Prvi vtis, ki ga prihajajoči ob pogledu na take table o naši občini dobi, je
verjetno sorazmeren dejanskemu stanju, ki ni dobro. Kot občina sicer stavim na turizem,
razvijamo ponudbo in prenavljamo organizacijsko strukturo. Pričakujemo, da bo kmalu
začel aktivno delovati Zavod za turizem.
Pri Zvezi za Primorsko dajemo pobudo, da takoj uredimo nove, lepe, atraktivne
informacijske table s posodobljeno vsebino, ki naj prihajajočim povedo, da so dobrodošli
v lepih krajih in med prijaznimi ljudmi.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednji predlog:
V časopisu Primorski dnevnik, z dne 4. februarja 2020, je bil objavljen članek z
naslovom Nedopustno ne-sestajanje v zvezi z delovanjem Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje. Iz tega članka bralci izvemo, da sta bili na seji občinskega
sveta občine Gorica (I) postavljeni (svetniški) vprašanji, ki sta jih županu sosednje
občine, v zvezi z (bodočim) delovanjem EZTS, postavila občinska svetnika
Demokratske stranke. V nadaljevanju ugotovimo, da gre pravzaprav za tri vprašanja:
• kdo bo novi direktor EZTS
• zakaj se stalni odbori ne sestajajo
• kdaj bo spet prišlo do skupnega zasedanja treh občinskih svetov.
Na vprašanja je župan g. Ziberna odgovoril. Iz članka razberemo, da svetnika –
vpraševalca z odgovorom nista bila zadovoljna.
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Večji poudarek pa so avtorji prispevka dali napovedi, da bodo enaka vprašanja postavili
Socialni demokrati na seji občinskega sveta Mestne občine Nova Gorica (SLO) v Novi
Gorici 6. 2. 2020. In še, da je to dogodek, ki se v zadnjih dvajsetih letih še ni zgodil, da
bi bili isti vprašanji postavljeni v obeh občinskih svetih.
Napoved »male internacionale« spominja na čas in dogajanja pred občinskimi/SLO
(komunalnimi /I) volitvami. Do prihodnjih je v Gorici (I) še dobro leto, pri nas pa še slaba
tri leta.
Pri ZZP smo ob dogajanju v zvezi z EZTS kot ga interpretira navedeni članek,
zaskrbljeni. Opisano stanje na področju kadrovanja v organe in v zvezi z delovanjem,
zastavlja vprašanje o tem, ali so zadeve pod nadzorom. Porajajo pa se tudi dvomi o
pravočasnosti izvedbe posameznih aktivnosti in tveganjih za uspeh zastavljenih ciljev.
Med te smo poleg povečanja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije uvrstili tudi
kulturo (EPK 2025).
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se do naslednje seje mestnega sveta pripravi
temeljito poročilo o resničnem stanju in delovanju EZTS.
-

svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:
Dajem pobudo, da se uredi javna razsvetljava v Zaloščah v Klemšetih, Zalošče 3 ter
naprej v križišču pred ekološkim otokom oziroma na cesti proti kletema Vina Dornberk
in Zaloščn vina De Adami. Naprej je tudi kamp za avtodome, ki je poleti precej zaseden,
zato je nujno, da se uredi osnovno infrastrukturo. Razmisliti bo potrebno tudi o tej cesti,
kajti gre za dostopno pot do kampa, ki pa je mestoma preozka in zelo neustrezna. Tudi
v Dornberku med Šinigojsko ulico in Ogrado, kjer je nastala nova povezovalna pot
Dornberk – Prvačina, manjka javna razsvetljava.

-

svetnika Aleša Markočiča – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:
V medijih in nepremičninskih agencijah smo zaznali, da Nova KBM d. d., prodaja
celotni poslovni objekt na Kidričevi ulici 11 A ter pripadajoče parkirišče s funkcionalnim
zemljiščem, ki je v samem središču mesta.
Glede na to, da ima Mestna občina Nova Gorica predkupno pravico, me zanima, ali ste
jo uveljavili.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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