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Nova Gorica, 16. september 2015

POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. julij 2015
zap.
št.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 7. seje MS
MONG, ki je bila 21. maja 2015
Sklep o obravnavi Poročila o opravljenem nadzoru
poslovanja javnega sklada s poudarkom na letu 2014
in Poročilo o skladnosti postopka sprejemanja
Pravilnika o ravnanju s stvarnim
premoženjem Stanovanjskega sklada MONG
Na podlagi ugotovitev obeh poročil mora
Stanovanjski sklad MONG:
- Do konca leta 2015 je potrebno pripraviti
izhodišča politike Stanovanjskega sklada MONG,
na podlagi katerega bodo lahko pripravljeni novi
Splošni pogoji poslovanja sklada.
- Izpeljati razveljavitev Pravilnika o ravnanju s
stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada
MONG, pred tem pa sprejeti ustrezne predpise, če
se izkaže, da so le-ti potrebni za pravilno delovanje
sklada.
Na podlagi ugotovitev revizije nalaga mestni svet
občinski upravi, da preveri, če v skladu z zakonom
obstajajo razlogi za nadaljnje ukrepanje proti
odgovornim.
Do naslednje seje mestnega sveta je Stanovanjski sklad
MONG dolžan pripraviti podrobno specifikacijo stroškov
opravljenih odvetniških storitev v obdobju 2011 – 2014.
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju posvetovalne
(strateške) skupine za pripravo Trajnostne urbane
strategije Nova Gorica 2015-2020
Mestni svet MONG ne imenuje nobenega izmed
prijavljenih kandidatov na razpis za delovno mesto
direktorja Stanovanjskega sklada MONG.
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG je dolžan
čim prej ponoviti razpis za delovno mesto direktorja
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Stanovanjskega sklada MONG.
Mestni svet MONG pooblašča župana, da pooblasti
osebo za opravljanje funkcije direktorja Stanovanjskega
sklada za največ 90 dni, šteto od dneva izteka mandata
direktorici sklada.
Ugotovitveni sklep, da je Aleš Markočič, dipl. ekonomist,
podal nepreklicni odstop s funkcije člana sveta zavoda
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost –
Gasilska enota Nova Gorica zaradi nezdružljivosti
opravljanja omenjene funkcije s funkcijo direktorja
zavoda
V svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica se kot
nadomestnega predstavnika MONG imenuje Slavko
Babić, dipl. zdravstvenik.
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
O predlogu 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.
Potrdi se osnutek koncesijske pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe javnih linijskih prevozov v
mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini
Šempeter – Vrtojba. Koncendent ima pravico do
uporabe neizkoriščenega oglaševalskega prostora.
O predlogu Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic
in najemnikov stanovanj v Mestni občini Nova Gorica se
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Sprejme se uradno prečiščeno besedilo Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k
statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki
ga je sprejel svet zavoda dne 18.5.2015.
Javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014, v višini
74.220,00 EUR razporedi na naslednji način:
- 20.000,00 EUR – obnova bivše carinarnice na
Pristavi,
- 10.000,00 EUR – muzejska zbirka Rafut:
priprava in postavitev razstave o tihotapstvu,
- 12.390,00 EUR – nabava osnovnih sredstev,
- 31.830,00 EUR – nerazporejena sredstva.
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na
območju MONG
Sprejme se Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za
kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2014.
Sklepa o seznanitvi s »Celostno prometno strategijo
čezmejne Goriške regije, Vizija optimalno povezane
regije (povzetek) - Urbanistični inštitut RS, maj 2014« in

●

●

●

●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

2

22.
23.
24.
25.
26.
27.

o sprejemu začetka priprave Celostne prometne
strategije za MONG (CPS MONG 2015-2020)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
prometa v naseljih mestnega značaja MONG
Sklep o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja
stvarnega premoženja v MONG v letu 2015
Sklep o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s
stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc. št. 1522/4 k.o. Prvačina
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc. št. 3150/10 k.o. Grgar
Sprejem sklepa o spremembi obrazložitve proračunske
postavke Načrta razvojnih programov 2015-2018
OB084-13-0028 – Vodovodna cesta
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7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015
zap.
št.

6.

11.

13.

14.

SKLEP OZ. AKT

Mestni svet MONG pričakuje, da bo Ministrstvo za
kulturo še enkrat pregledalo vse prispele kandidature na
razpis za direktorja SNG Nova Gorica in še posebej
kandidaturo Nede Bric Rusjan, ki jo je predlagalo v
prejšnjem postopku izbire kot kandidatko, ki izpolnjuje
pogoje.
Uprava MONG naj do meseca septembra 2015 s strani
vodstva Univerze Nova Gorica pridobi pisno zagotovilo
o nameravani selitvi v Novo Gorico. V primeru, da v tem
času ne bo možno pridobiti pisnega zagotovila, naj
pripravi nadomestno varianto za izrabo predvidenega
prostora za kampus ob Kornu.
Mestni svet MONG upravi MONG nalaga obveznost
priprave programa aktivnosti z naborom prioritetnih
ukrepov za reševanje problematike plazovitosti na
območju naselja Gradišče do septembra 2015.
Mestni svet MONG nalaga upravi MONG, da se začne
izvajati prioritetne ukrepe skladno z usmeritvami
podanimi v poročilu in strokovni podlagi »Dograditev
meteorne kanalizacije naselja Gradišče nad Prvačino za
potrebe sanacije plazovitosti območja«, ki jo je izdelalo
podjetje Hydrotech d.o.o., marec 2015 in so bile
usklajene s strokovnimi službami uprave MONG in
sicer:
 naroči se snemanje obstoječe vaške kanalizacije
po strokovno določenih prioritetnih odsekih;
 naroči se izdelavo geomehanskih vrtin za
določitev geoloških prerezov in vgradnja
inklinacijskih cevi. Prioriteto ima območje
perspektivnega plazenja št.1;
 izvede se postavitev "crackmetrov" na najbolj
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15.

17.

20.

ogrožene objekte po presoji pripravljalcev
strokovne podlage oziroma strokovnih služb
uprave.
Ostale prioritetne ukrepe uprava mestne občine pripravi
in izvaja na osnovi rezultatov zgoraj navedenih ukrepov.
Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato
posreduje v sprejem mestnemu svetu.
V letno poročilo za naslednje leto je potrebno vključiti
primerjalno analizo s sosednjimi občinami (nočitve,
takse, …) za obdobje petih let.
Mestni svet MONG nalaga direktorju Mestnih storitev,
da do naslednje seje pripravi predlog o porabi dobička v
višini 100.000,00 EUR.
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NADALJEVANJE 4. SEJE MESTNEGA SVETA, 10. februar 2015

zap.
št.

5.

8.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

O predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v MONG se opravi druga obravnava in
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
MONG bo v primeru sklenitve sporazuma z Univerzo v
Novi Gorici do 30. 4. 2015, za potrebe dolgoročnega
razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici namenila
območje ob Kornu kot izhaja iz priloge »Umeščanje
kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu,
januar 2015« in pristopila k postopkom menjave
zemljišč v lasti MONG na zahodnem delu območja ob
Kornu z ustreznim delom objekta v lasti Univerze v Novi
Gorici na lokaciji v Rožni Dolini.
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4. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. februar 2015

zap.
št.

6.

SKLEP OZ. AKT

Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi v proračunu od
leta 2016 dalje, najmanj za obdobje 4 študijskih let, kritje
stroškov izvajanja programa Multimedijske komunikacije
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v višini
42.000 EUR letno.
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Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori ter
pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani:


Kabinetu župana:

-

svetnika Antona Peršiča - naslednje vprašanje:
Skladno s statutom je MS imenoval in potrdil tudi odbor za krajevne skupnosti.
Sprašujem, kdaj bo odbor začel s svojimi aktivnostmi?

-

svetnika Antona Peršiča - naslednje vprašanje:
Iz kabineta župana sem dobil odgovor, da je lastnik objekta s pripadajočim zemljiščem
na katero sega tudi letni vrt, pridobil veljavno gradbeno dovoljenje. Za urejanje območja
Bevkovega trga je tudi MONG morala imeti gradbeno dovoljenje in to za isto zemljišče,
saj je to tudi enotno uredila. Je mar občina gradila na privatnem zemljišču? Kako je to
mogoče, kdaj, zakaj in iz kakšnih razlogov je prišlo do te spremembe?

-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Kabinet župana mi je odgovoril na mojo pobudo, ki sem jo podal na prejšnji seji v zvezi
s predlogom, da se skliče skupna seja vseh treh občinskih svetov v Novi Gorici,
Šempetru in Gorici iz Italije in jo ponovim na kratko.
Podal sem pobudo županu, da skupaj z ostalima dvema županoma Občine ŠempeterVrtojba in Gorice povabi svetnike treh občinskih svetov na skupno predstavitev dela in
projektov v okviru EZTS. Na skupni seji treh občinskih svetov bi svetniki podrobneje
spoznali delo EZTS-ja. Prepričan sem tudi, da bi se porodile druge pobude in predlogi
trem občinskim upravam in drugim deležnikom glede vprašanj, ki bi jih kazalo skupaj
urejati vse v želji po hitrejšem razvoju tega območja.
Kabinet župana mi odgovarja, in sicer navaja, kar EZTS je, kaj počne, vmes pa ne
pozabi omeniti, da je po sprejetju Strateškega načrta EZTS GO, s katerim so se
seznanili občinski sveti vseh treh občin, Mestni svet MONG se je seznanil na svoji seji
21. 11. 2013., to pomeni, da danes sedi v tem mestnem svetu tri četrtine svetnikov, ki
se s tem takrat niso seznanili, ker niso bili svetniki in verjetno poznajo to materijo bolj
površno, če jo sploh. Zato je naša pobuda še toliko bolj utemeljena.
Nadalje navaja v odgovoru, da je bila v letu 2015 za konkretizacijo prednostnih ukrepov
kot pilotnih projektov oblikovana posebna projektna skupina, t. i. »Task Force«, ki je
sestavljena iz predstavnikov občinskih uprav, strokovnih institucij ter skupne delovne
skupine, ki konkretizirajo projekte. V čem je problem, če bi se z vsem tem seznanili tudi
svetniki vseh treh občinskih svetov? Nadalje mi kabinet župana odgovarja, da je v
obdobju 2014–2015 EZTS GO izvedel dvanajst sestankov odborov in drugih javnih
dogodkov. Kaj vemo o tem mestni svetniki? Bore malo ali nič. Torej z odgovorom
nisem zadovoljen, saj menim, da je pobuda še kako utemeljena, zato te župan ponovno
vljudno pozivam, da jo še enkrat premisliš in morda preveriš tudi mnenje ostalih dveh
kolegov županov, saj bi bilo po mojem nerodno, če bi druga dva župana podprla enako
pobudo, ti pa ne. Toliko imam pri tej točki.



Uradu direktorja občinske uprave:

-

svetnika Aleša Dugulina – naslednjo pobudo:
Do naslednje seje mestnega sveta naj se pripravi poročilo, kako se izvaja popis
objektov v občinski lasti po KS in poda morebitne težave pri tem opravilu.

-

svetnice Kristine Bratož – naslednjo pobudo:
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Mi imamo tudi eno svetniško pobudo, in sicer kako do zaposlovanja in ohranjanja
mladih in perspektivnih kadrov na Goriškem.
Začnimo kar na mestni občini in njenih zavodih. Postopek izbire direktorja
Stanovanjskega sklada in tudi direktorja Slovenskega narodnega gledališča v Novi
Gorici je pokazal kako zaprt in omejujoč je sistem kadrovanja. Namreč, merila za izbor
so tako zapisana, da zahtevajo preveliko let delovnih izkušenj in to na specifičnih
delovnih mestih. To omejuje nabor kandidatov, predvsem pa izključuje mlade,
ambiciozne in sposobne občane, ki zato ostajajo v Ljubljani ali pa iščejo priložnost
drugje.
Torej, Goriška.si županu in upravi predlaga preverbo in spremembo vseh odlokov,
statutov in drugih aktov občinskih zavodov in drugih ustanov.
Predlagamo, da se zniža zahtevano dobo delovnih izkušenj ter omili druga merila, tako,
da se bo na razpisana mesta lahko prijavil širši krog motiviranih kandidatov. Tam kjer
zakon to omejuje predlagamo preverbo in pobudo za spremembo zakona. Pri tem pa
pozivamo predstavnike parlamentarnih strank v mestnem svetu, da županu priskočite
na pomoč.
-

svetnice Tatjane Krapše – naslednjo pobudo:
Spoštovani g. župan in svetnice ter svetniki, bili smo priča v preoblikovanju letošnjega
proračuna, težavam s katerimi se srečuje mestna občina in priča tudi večkratnim
namigom in pobudam, naj bi se temeljito pregledal nadstandard, s katerim razpolaga in
je breme morda, če lahko rečemo temu tako, proračun MONG.
Temu v prid smo 19. 5. sprejeli sklep na odboru za kulturo, šolstvo in šport, da oddelek
za družbene dejavnosti do naslednje seje odbora pripravi pregled nadstandarda na
področju prav teh dejavnosti kulture, šolstva in športa. Tako smo na zadnji seji 30. 6.
pregledali, kar nam je pripravil oddelek glede nadstandarda in podali so nam temeljito
analizo, za kar smo jim zelo hvaležni. Hkrati pa ugotavljamo, da ni možno, morda ne
spodobno, pogovarjati se o nadstandardu zgolj na enem samem določenem področju.
Zato podajamo v imenu odbora pobudo, ki se glasi: «Predlagamo, da ustrezni oddelki
občinske uprave pripravijo pregled nadstandarda po posameznih področjih in ga dajo v
pregled in razpravo posameznim odborom. Odbori naj po temeljitem razmisleku in
presoji ugotovijo, kje bi bilo mogoče zmanjšati sredstva za nadstandard in tako
zagotoviti dovolj proračunskih sredstev za prihodnje leto. Potrebno je sedaj razmišljati o
zagotovo ponovno perečem problemu oblikovanju proračuna za naslednje leto.«



Projektni pisarni (UD):
-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:
Dajem pobudo, da Regijska razvojna agencija Severne Primorske na eni izmed
jesenskih sej predstavi svetnikom Regionalni razvojni program Severne Primorske
(Goriške razvojne regije) 2014-2020.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:
14. aprila letos je bila v Grgarju, rojstnem kraju Mateja Bora, slovesno odkrita
informacijska tabla projekta Slovenska pisateljska pot, za katero je sredstva prek
razpisa pridobil TIC Nova Gorica. Pri pripravi odkritja table v Grgarju so se tako povezali
Bralnik klub Grgar, Društvo Slovenskih pisateljev in Turistična zveza Nova Gorica. Že
pred dvema letoma, 13. septembra 2013, je bila v Goriški knjižnici Franceta Bevka
predstavitev vodnika Slovenska pisateljska pot, ki so se je udeležili vsi povabljeni
predstavniki MONG in iz zamejstva ter izrekli podporo projektu.
Slovenska pisateljska pot je večplastni projekt s spominsko, izobraževalno, kulturno,
turistično in tudi rekreativno razsežnostjo. Povezuje številne partnerje iz vse Slovenije,
od narodne univerzitetne knjižnice in splošnih knjižnic ter javnih zavodov s področja
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kulture in javnega sklada za kulturne dejavnosti. Slovenska pisateljska pot povezuje
rojstne hiše, domačije in druge zanimive točke 106 slovenskih pisateljev in pesnikov in
se vije po 65 slovenskih občinah. Projekt ne samo določa točke rojstnih krajev
posameznih velikanov slovenske književnosti, ampak nudi široke možnosti razvoja
kulturnega turizma. Na našem območju lahko točko slovenske pisateljske poti, to je
rojstni kraj Mateja Bora, povežemo z Gregorčičevo hišo v Gradišču nad Prvačino, v
samem mestu Nova Gorica pa imamo ne samo Bevkov spomenik, ampak tudi Goriško
knjižnico Franceta Bevka, ki je ena osredjih kulturnih ustanov v občini, Erjavčevo
spominsko sobo in alejo spomenikov na Erjavčevi ulici. Med pomembne kulturne
spomenike spada Škrabčeva knjižnica na Kostanjevici in še bi lahko naštevala. Prek
Slovenske pisateljske poti bi se občina povezala tudi s sosednjimi občinami in
zamejstvom.
Kot zgled naj navedem primer občine Žirovnica: Pot kulturne dediščine, ki v občini
Žirovnica več kot trideset let povezuje deset najpomembnejših kulturnih znamenitosti v
vaseh pod Stolom, skupaj s Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, že dolgo nima več samo
kulturne razsežnosti. Vanjo so vključili še gostilne, čebelarja, izdelovalce spominkov,
prenočišča, prevoznika in pripravili celosten turistični produkt. Leta 2012 so dobili
priznanje Turistične zveze Slovenije za naj tematsko pot, poleg tega že snujejo nove
vsebine, kot je prvi literarni triatlon.
Listino o pristopu k projektu je doslej podpisalo 36 slovenskih občin, a žal med njimi ni
MONG, zato dajem pobudo, da MONG, čim prej podpiše listino in tako tudi uradno
pristopi k projektu Slovenske pisateljske poti.


Oddelku za družbene dejavnosti:
-



svetnika Simona Rosiča – naslednji predlog:
Dne 21.5.2015 sem na seji Mestnega sveta MONG podal naslednjo svetniško pobudo:
"Kot ste bili obveščeni, občanke in občani skupaj s pobudo Goriška.si razvijajo predlog
za dolgoročno strategijo Goriške s športnim turizmom kot osrednjo gospodarsko
panogo. Pred kratkim smo v proces povabili tudi župana, ki je povabilo sprejel z
odobravanjem.
V okviru tega procesa je sinoči potekalo srečanje na temo "Razvoj tekaštva in
pohodništva na Goriškem v kontekstu športnega turizma". Ob zavedanju da so športne
prireditve srce vsakega športno turističnega območja je dozorela ideja o velikem,
mednarodnem in prepoznavnem dogodku, ki bi zaznamoval blagovno znamko Goriške
kot evropske destinacije za športni turizem, to je veliki čezmejni maraton.
Z veseljem tudi sporočam, da so k takšnemu projektu pripravljene pristopiti številne
športne organizacije, med njimi tri vodilna tekaško - pohodniška društva iz celotne regije
in eno iz italijanske Gorice.
Spoštovane svetnice in svetniki, cenjeni župan in uprava, predlagam, da se športni
turizem zaznamuje z velikim mednarodnim maratonom, ki mora s časom pridobiti sloves
evropskih razsežnosti."
Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje vprašanje:
Kot prebivalka naselja Prvačina ne morem mimo vprašanja glede investicije
kanalizacijskega omrežja in pa čistilne naprave za naselji Dornberk in Prvačino. Glede
na dejstvo, da je bilo kanalizacijsko omrežje tako kot čistilna naprava zgrajeno že skoraj
pred desetletjem, postavljam naslednja vprašanja.
Kolikšna sredstva so bila namenjena za to investicijo in tu mislim na vsa sredstva v
vsem tem obdobju? Ali je družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. naročila
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revizijsko mnenje oziroma študijo, ki kaže na vzroke nedelovanja kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave ter plane stroškov za zagon omrežja in te iste naprave? Če
je temu tako bi prosila, da družba Vodovodi in kanalizacija d.d. s tem poročilom seznani
tudi ta mestni svet. Ali je bilo izdano uporabno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo? Kdo je prevzel dokončanje objekta s strani naročnika ter bil skrbnik za
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi na strani naročnika? Ali so bile za odpravo
pomanjkljivosti v garancijski dobi za ta projekt pridobljene s strani izvajalcev bančne
garancije? Ali so bile te garancije unovčene in kakšna je njihova veljavnost? Ali je
njihova veljavnost že potekla? Kolikšna sredstva so bila pridobljena s strani Evropske
unije in glede na to, da ta projekt »ne deluje«, kakšna je stopnja tveganja, da bo morala
MONG vračati sredstva vključno z zamudnimi obrestmi? Kako se skladno z
računovodskimi standardi vodi ta investicija in kakšna je v računovodskih izkazih MONG
njena življenjska doba?
-

svetnice Karmen Saksida – naslednjo pobudo:
Pred časom sem na občinsko upravo naslovila pobudo, da se v mestu čim prej uredi
postajališče za avtodome. Takrat ste mi podali odgovor, da je to v načrtu in da bo v
kratkem izvedeno.
Sedaj pa ko je to urejeno, dajem novo pobudo, da z odlokom uredimo tudi področje
kampiranja in ustavljanja avtodomov. Tudi na območju naše občine je namreč
kampiranje na črno kar precej pogost pojav. Nanj sem bila sama kar nekajkrat
opozorjena, tako v mestu, kjer najbrž vsi pogosto opažate avtodome, ki so več dni
ustavljeni na parkiriščih in tudi na podeželju, kjer tujci kar tako postavljajo šotore kar na
najbližjem travniku.
Slovenska zakonodaja prepušča občinam, da to področje urejajo same. Zakon o
varstvu javnega reda in miru opredeljuje, da se kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni
določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo
in dodaja, da lokalne skupnosti lahko s svojimi predpisi določijo pogoje, območja in red
kampiranja na svojem območju.
Predlagam, da vsaj do prihodnje poletne sezone sprejmemo ustrezen odlok, ki bo
policistom ali redarjem, če se bomo tako odločili, omogočil preganjanje kršiteljev, občina
pa bi seveda z ureditvijo te problematike poskrbela za bolj urejene razmere in seveda bi
bilo tudi nekaj več prilivov v proračun iz naslova turistične takse. Če bi ti ljudje odhajali v
kampe, bi plačali turistično takso. Danes pa, ko kampirajo na črno, nimamo nič od tega
razen kar precej smeti.

-

svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje:
Na moje svetniško vprašanje februarja 2015 o širitvi pokopališča pri Sveti Luciji v
Vitovljah, sem od oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe dobil odgovor,
da je širitev pokopališča tudi z gradnjo žarnega zidu v skladu z NRP-jem predvidena v
letu 2017.
V juniju letos, to je prejšnji mesec, pa je krajevna skupnost od oddelka za okolje, prostor
in javno infrastrukturo dobila obvestilo, da investicija razširitve pokopališča pri Sveti
Luciji v Vitovljah ni predvidena v NRP-ju za obdobje do leta 2018. Zato prosim za
odgovor.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:
Vrtnica je simbol Nove Gorice, imamo jo tudi v občinskem grbu, svoje mesto pa je našla
v številnih mestnih nasadih in gredicah. Vrtnici je vsako leto namenjena pozornost v
času njenega cvetenja, ko poteka Festival vrtnic, ki se zaključi s Praznikom vrtnic. Žal
pa se tu zgodba o vrtnici konča.
Tako kot ima večina slovenskih (da ne govorim o evropskih) mest svoje prepoznavne
simbole, bi lahko to postala vrtnica za Novo Gorico.
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Turistični zvezi NG in oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlagam,
da v svojih programih razvoja turizma spodbudita gojenje vrtnic in oblikujeta produkte,
ki bi promovirali vrtnico, samostanski vrt z burbonkami in mesto Nova Gorica. Izdelki iz
vrtnic bi bili zanimivi za turiste, obiskovalce Nove Gorice in kot protokolarna darila naše
občine, na voljo pa bi morala biti tako v TIC-u kot v drugih lokalih in trgovinah v ožjem
mestnem središču. Smiselno bi bilo razmisliti o nadgradnji Praznika vrtnic v Leto
vrtnice, ki bi omogočilo oblikovanje in razvijanje produktov iz vrtnic ter novo tržno nišo.
Hkrati predlagam, da spodbudite velike trgovske verige, ki imajo svoje trgovine na
našem območju, da oblikujejo ustrezne kotičke s ponudbo lokalnih izdelkov.
-

svetnika Klemna Miklaviča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Nas tudi žuli voda. Namreč, na prejšnji seji je šla pobuda v smeri tega, da mestna
uprava preveri, ali podjetje Vodovodi in kanalizacija res izpolnjuje tisto, kar nam je na
sestanku vodij svetniških skupin obljubil direktor in prosim, popravite me vodje
svetniških skupin, če nimam prav, in to je, da bo na odrezku, ki preide pod formularjem
položnic, še enkrat pojasnil oziroma pojasnil, da tisti, ki so socialno ogroženi lahko
zaprosijo za neke olajšave oziroma odloge pri plačilu vode, če gre pri njih za previsok
skok.
Odgovor, ki je prišel, ne od mestne uprave ampak od vodovodov, je spet v tem
značilnem gostobesednem slogu direktorja vodovodov in govori samo na koncu v enem
odstavku o tem, da bodo dodatno na odrezku položnic seznanili občane s
spremembami. Ne, g. Lovrič je obljubil, da bo na položnico napisal nekaj drugega, ne
seznanil s spremembami, temveč seznanil občane z možnostmi za olajšave pri
plačevanju vode, če so v socialni stiski.
Prosim pristojno načelnico, da je pri tem dosledna in da spremlja, ali je ta obljuba, ki je
bila dana na tem sestanku, izpolnjena oziroma ali bo izpolnjena, ali ne.



Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika Gregorja Veličkova – naslednjo pobudo:
Svetnika s Trnovsko–Banjške planote sta podala pobudo, da se postavi označevalna
tabla za Trnovsko-Banjško planoto v Solkanu. Tako pobudo sta podala že decembra in
dobila potrditev na mestni občini, da bo to realizirano soglasje mestne občine.
Na zadnji seji je svetnik Edbin Skok ponovno opozoril na to problematiko in dobil takšen
odgovor: »Pozanimali smo se pri DRSC in v kolikor bo mogoče bomo elaborat, s
katerim bomo DRSC zaprosili za soglasje, naročili v najkrajšem možnem času.« Od
decembra do sedaj je poteklo sedem mesecev. Govorim o eni tabli usmerjevalni.
Zanima me, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo občina naročila elaborat, s
katerim bo zaprosila DRSC za usmerjevalno tablo? Rad bi terminsko vedel, kdaj bo
tabla postavljena. Posebej pa me zanima, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da
dobimo takšen odgovor.

-

svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje:
Na Ulici Gradnikove brigade je kar nekaj gostinskih lokalov, ki svojo dejavnost opravljajo
tudi izven poslovnega prostora, to je na urejenih terasah, vrtovih, pločnikih, ulici, javnem
dobrem.
Sprašujem, ali imajo stanovanjski bloki neposredno ob samem bloku v svoji lasti tudi del
zemljišča, "obhišnico" ali pločnik, ki ga stanovalci uporabljajo zase ali ga tržijo za prej
omenjeno dejavnost oziroma so vse površine javne in v pristojnosti občine, ki
najemnikom obračunava ustrezne dajatve po veljavnjem občinskem Odloku o
komunalnih taksah in zakaj se CONA I (mesto) ne deli na center in ostalo območje?

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:
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Svet KS Šempas je dne 24. 6. 2015 prejel dopis družine Cernatič, Šempas 159/a, ki
opozarja na problematične hidrološke razmere ob intenzivnih padavinah, kot so bile 23.
6. Meteorna voda zaliva njihov objekt na parc. št. 69/5 k.o. Šempas, razmere so se
občutno poslabšale po izgradnji mrliške vežice na parc. št. 68 /4 k.o. Šempas,
natančneje ob izgradnji betonskega zidu, zgrajenega ob robu parcele.
Kot ugotavljajo, predstavlja po vsej verjetnosti betonski zid bariero, ki usmerja vodo na
njihovo parcelo in na cesto. Meteorna voda jim je povzročila veliko škodo. Ob zadnjem
nalivu se je pritožila tudi družina Lackovič, ki živi v bližnji stanovanjski hiši. Pritličje
njihove stanovanjske hiše je bilo pod vodo. Problem odvodnjavanja meteorne vode je
tudi pri Osnovni šoli Šempas, kjer je bilo cestišče pod vodo, ki je ogrožala že sam objekt
osnovne šole in vrtca. Potrebna je bila gasilska intervencija. Problemi meteornega
odvodnjavanja so v Šempasu zelo pereči. Vsa dokumentacija o tej problematiki je bila
posredovana g. Otonu Mozetiču.
Prosim za ogled dejanskega stanja in primerno rešitev.
-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednjo pobudo:
Odbor MONG za kulturo, šolstvo in šport je na seji 19. 5. sprejel sklep, da Oddelek za
družbene dejavnosti do naslednje seje odbora pripravi pregled nadstandarda na
področju kulture, šolstva in športa. Na seji 30. 6. smo ta pregled dobili in sklenili, da ga
bomo preučili in tako ugotovili, kje bi lahko pridobili dodatna sredstva pri oblikovanju
proračuna za prihodnje leto.
Moja pobuda je naslednja: Predlagam, da ustrezni oddelki občinske uprave pripravijo
pregled nadstandarda po posameznih področjih in ga dajo v pregled in razpravo
posameznim odborom. Odbori naj po temeljitem razmisleku in presoji ugotovijo, kje bi
bilo mogoče zmanjšati sredstva za nadstandard in tako zagotoviti dovolj proračunskih
sredstev za prihodnje leto.

-

svetnika Antona Hareja - naslednje vprašanje in poziv:
Pred lokalnimi volitvami lani je MONG izvedla postopek preverjanja cen na trgu pri
potencialnih projektantih za ureditev vodotoka Potok, ki teče skozi Potok pri Dornberku.
To se je takrat zgodilo po šestih letih stalnega opozarjanja na ta problem. Prve izjemne
vode so bile leta 2008. Po neurju prejšnji mesec, ko so vodotoki zopet narasli
ugotavljam, da se od takrat ni zgodilo nič. Ponudbe potencialnih projektantov ležijo v
predalih občinskih uradnikov.
Prosim za pojasnilo, kdaj se bo izvajala prva faza s posnetkom stanja na terenu
vodotoka, da se bomo lahko sploh začeli pogovarjati o ureditvi vodotoka? Naj spomnim
še na dejstvo, da je ARSO oziroma MOP predlagal MONG dvo partitni sporazum, da bi
investicije na vodotoku izvedli postopoma s sredstvi vodnega sklada Republike
Slovenije, česar pa MONG ni ratificirala.
Ponovno pozivam na ta problem in prosim, da ponudbe projektantov ne ostanejo v
predalih.

-

svetnika Mirana Vidmarja – naslednjo pobudo:
Danes smo že govorili o usmerjevalnih tablah v Solkanu, kako počasi se ta zadeva
realizira. Upam, da bo moja pobuda padla na plodnejša tla.
Dajem pobudo za postavitev usmerjevalne table pod Batujami. Usmerjevalna tabla z
napisom Preserje, naj bi bila postavljena ob usmerjevalni tabli za industrijsko cono pod
Batujami, kajti ta cesta pelje od Batuj mimo industrijske cone v naselje Preserje ter
naprej do Branika oziroma iz Preserij naprej proti Ajdovščini. Gre za usmerjevalno tablo
Preserje.
Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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