Številka:
900-2/2006
Nova Gorica: 17. 5. 2007
POROČILO
o izvršenih sklepih nadaljevanja 5. seje mestnega sveta, ki je bila 19. aprila 2007
in 6. seje, ki je bila 19. aprila 2007

V objavo v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih
programov v MONG
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v MONG
- Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. Št. 5265 k.o. Šempas
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o avto – taksi prevozih v MONG
- Sklep o soglasju k šolskemu okolišu
- Obvezna Razlaga odloka o PUP za posege v proctor na mestnem območju Nove
Gorice
- Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. Št. 1943/6 k.o. Nova Gorica.
Izdani so bili sklepi:
o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5265
k.o. Šempas
o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št.
437/1, 437/2 in 437/3 k.o. Banjšice
o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 5. seje MS z dne 29. marca 2007
o imenovanju komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in
usposabljanja
o imenovanju Odbora za Goriško
o odložitvi odločanja o podaji soglasja k odgovoru strokovnih služb MONG
Ustavnemu sodišču RS
o predlogu odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in o
predlogu odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter
gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave
o strinjanju in podpori izgradnje sekundarne kabelske kanalizacije
o zavrnitvi podaje soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju
MONG
o potrditvi strategije razvoja programov za starejše občane v MONG do leta 2010
Besedilo strategije se dopolni, in sicer:
v drugem odstavku na 18. strani se črta zadnji stavek, ki se glasi: »…že sam
obseg
dejavnosti in število zaposlenih izkazuje potrebo po samostojnem zavodu.«;

v četrtem odstavku na 17. strani se številko »5« zamenja s številko »8«, tako da
znaša število izvajalcev po letih: 20 izvajalcev v letu 2007, 28 izvajalcev v letu
2008,
36 izvajalcev v letu 2009 in 40 izvajalcev v letu 2010;
na 18. strani se poglavje »Oskrbovana stanovanja« dopolni z naslednjim
tekstom:
»Poleg oskrbovanih stanovanj je pri načrtovanju izgradnje stanovanj potrebno
predvideti tudi stanovanja, ki so po velikosti, funkcionalnosti in umeščenosti v
prostor, prilagojena za bivanje starejših občanov;
Pri oblikovanju in sprejemanju odloka o proračunu za posamezno koledarsko
leto bo Mestni svet MONG upošteval strategijo iz prve točke tega sklepa;
o sprejemu revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju
opravljanja
mestnega potniškega prometa za leto 2006
- o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1943/6
k.o.
Nova Gorica
o nakupu del zemljišč parc. št. 324, 322, 320 in zemljišča parc. št. 738 k.o. Nova
Gorica
- o nakupu zemljišča parc. št. 1471 k.o. Nova Gorica.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani:


-


-


-

-

županu mestne občine:
svetnika Rajka Hareja – pisno vprašanje v zvezi s Primorskim tehnološkim
parkom;
Oddelku za splošne zadeve:
svetnika mag. Davorina Mozetiča – ustno pobudo:
»Dajem pobudo, da bi dobili odgovor, kdaj bomo pravočasno dobili material za
seje mestnega sveta, da se nam pove, ali bomo imeli na vsaki seji ta ping-pong.
To ni dobro niti za vas niti za nas.»
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe:
svetnika mag. Davorina Mozetiča – ustno vprašanje:
»Drugič dajem vprašanje, ki me zanima, in sicer zakaj je bil posredovan
odgovor, da je rešen problem v zvezi z odkupom zemljišča na Volčji Dragi in kje
se je to zataknilo. Lepo prosim za čist odgovor brez imen, ker me imena ne
zanimajo.«
svetnika Roberta Goloba – ustno pobudo:
»Tudi moja pobuda se navezuje na prometno ureditev, delno tudi že na
vprašanje mojega kolega Trtnika v zvezi z odvozom in dovozom materiala na
cesti med kromberško vpadnico in križiščem pri Hrastu in potem proti Paludam.
Tam je sedaj odprtih cel kup gradbišč. V tem mestnem svetu smo imeli posebej
pri gradbišču za nakupovalni center debato o tem in sprejeli celo sklep, da se
križišče pri Hrastu do ureditve ne sme uporabljati za odvoz ali dovoz materiala.
Danes je na žalost situacija ravno obratna. Ne samo, da se to križišče uporablja
za tiste objekte, za katere se sploh ne bi smelo, ampak vmes so se odprla še tri
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nova gradbišča, za katera takrat sploh nismo vedeli in vsa ta gradbišča
uporabljajo izključno samo to križišče pri Hrastu.
Službe se tega problema zavedajo, ampak očitno ali ne morejo ukrepati ali pa
ne znajo. Vprašanje je, kaj lahko naredijo in kaj nameravajo narediti, da se bo ta
problem omilil? Komunalni inšpektor je verjetno tisti, ki je pristojen za te zadeve.
Mogoče je to občinski inšpektor za ceste, ki ga žal nimamo.
Zato dajem dve pobudi. Ena je, da župan nemudoma imenuje občinskega
inšpektorja za ceste, da bomo vedeli na koga se obračati v takih primerih in
drugič, da se pripravi program ukrepov za to konkretno gradbišče, kako omiliti
vpliv tovornega prometa, še posebej zato, ker vemo, da se pripravlja tako
krožišče na Grčni, kot tudi Eda center in podobno in bomo vedno imeli iste
probleme. Mestne službe morajo biti pripravljene, da učinkovito ukrepajo v
primerih, ko prevozniki dobesedno zlorabljajo svoje pravice in vozijo ob vseh
mogočih in nemogočih urah, ne glede na projektne pogoje iz gradbenega
dovoljenja itd. Mestna uprava ne sme stati ob strani in nemočno gledati. Če je
potrebno sodelovanje s policijo, pa naj si pomaga s policijo.“
svetnika Borisa Rijavca – pisno pobudo za ureditev prehoda za pešce na
Kidričevi ulici v Novi Gorici
svetnika Srečka Tratnika – pisno vprašanje, ali se v MONG spoštujejo
sprejeti odloki in župana sprašuje, ali je projektna dokumentacija in gradbeno
dovoljenje obvoznice Kromberk-Solkan v skladu z LN, sprejetim z odlokom o LN
za obvoznico Kromberk-Solkan
svetnice Dejane Baša – pisno vprašanje v zvezi z načrti glede izgradnje
Vodovodne ceste
svetnice Jožice Bone – pisno pobudo za vključitev dodatne alinee v odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za posege v proctor na mestnem
območju MONG;
Oddelku za družbene dejavnosti:
svetnice Darinke Kozinc – pisno vprašanje v zvezi s prevzemom podarjenih
likovnih del Vladimirja Makuca in poimenovanjem galerijskega prostora po
solkanskem umetniku v vili Bartolomej
svetnika Elizeja Prinčiča – pisno pobudo, da naj se na naslednji seji mestnega
sveta predvidi tudi točka dnevnega reda »Stanje in razvoj Univerze v Novi Gorici«
svetnika Silvestra Plesničarja – ustno vprašanje:
»Preteklo nedeljo sta Nova Gorica in stara Gorica organizirali pohod prijateljstva
oz. sedaj se imenuje Vivicittá in vprašujem, kako je mogoče, da so pohodniki
nosili majice izključno z italijanskim napisi in z reklamami, ki so reklamirale
samo italijanske firme. Če mi je prav znano, je te majice priskrbel Zavod za
šport Nova Gorica. Zdi se mi, da take sramote in tako poniževanje slovenskega
jezika ob takih prilikah, kjer bi se moralo resnično poudarjati dvojezičnost in
prijateljstvo dveh ali treh narodov, resnično ni potrebno.
V kolikor je bilo temu res tako, dajem pobudo, naj majice plača tisti, ki je zakuhal
tako sramoto, ne pa, da bo novogoriška občina prispevala sredstva za
organizacijo takih prireditev.“
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