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POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

39. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. september 2018
zap.
št.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 38. seje
MS, ki je bila 26. julija 2018 in 12. izredne seje MS, ki je
bila 13. avgusta 2018
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Leonore
Drgan, Heidi Jakopič, Gabrijele Kodre, Ksenije Korče in
Nataše Durjava za ravnateljico javnega zavoda Vrtec
Nova Gorica
Sklep o imenovanju Tadeja Pišota, Mihaele Kolander in
Andreja Slugo, kot predstavnike MONG v svet zavoda
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Sklep o imenovanju Marjana Pintarja za člana
Skupščine EZTS
Sklep, da je nakup delnic družbe Komunala Nova
Gorica d. d. v interesu Mestne občine Nova Gorica
Mestna občina Nova Gorica odkupi 1724 navadnih,
kosovnih, imenskih, bremen prostih delnic družbe
KOMUNALA Nova Gorica d.d., ki so v lasti družbe
BASS d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 4000 Celje in
sicer za ceno 39.255,48 EUR EUR.
Župana Mestne občine Nova Gorica se pooblašča za
sprejem ponudbe družbe BASS d.o.o., Celje, za odkup
delnic ter za podpis pogodbe o nakupu navedenih
delnic.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga županu
in občinski upravi, da glede na prejeto ponudbo s strani
Salonita Anhovo d.d. prične s postopki pogajanj za
odkup deleža.
Dokončna odločitev o ponudbi in pogojih pa se prepusti
naslednjemu sklicu mestnega sveta.
Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja
in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova
Gorica
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Namensko premoženje Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica poveča za 215.600,00 EUR.
Stanovanjski sklad MONG in Mestna občina Nova
Gorica skleneta ustrezne listine za prenos lastninske
pravice na nepremičninah.
Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in
določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Pred podpisom koncesijske pogodbe je potrebno
pridobiti pojasnilo o poslovanju CEROZ.
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Goriška lekarna Nova Gorica
Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v
MONG za leto 2019. Letni program tehnične kulture se
objavi na spletni strani MONG.
O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica se opravi
druga obravnava in se pri tem upošteva predloge,
pripombe in mnenja iz razprave.
Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu
Panovec
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Mestni občini Nova Gorica
Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN
Mestne občine Nova Gorica.
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38. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. julij 2018
zap.
št.

9.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Zaradi širitve naselja Grgar je potrebno že v naslednjem
letu predvideti izgradnjo manjkajočega pločnika ob
državni cesti v Grgarju od hišne številke 61 do 70.
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37. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. junij 2018

zap.
št.

9.
10.

SKLEP OZ. AKT

Obstoječa parkirna mesta za invalide je potrebno redno
barvati in vzdrževati ter predvideti štiri nova parkirna
mesta.
MONG naj pristopi k sofinanciranju nakupa kombija za
prevoz invalidov na vozičkih.
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34. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. marec 2018

2

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

11.

Mestni svet MONG nalaga občinski upravi, da v
najkrajšem možnem času v zvezi z nepremičninami iz
prejšnje točke prične s potrebnimi postopki za brezplačni
prenos lastninske pravice v korist MONG (Rafutski park
z vilo)
Za obnovo stavb, ki so predmet tega sklepa bo MONG
kandidirala za pridobitev sredstev evropske kohezijske
politike - mehanizma celotnih teritorialnih naložb (CTN),
Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba
prostora na urbanih območjih. (Rafutski park z vilo)
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32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

13.

MONG naj pridobi ustreznega izvajalca, ki bo do 31. 3.
2018 pripravil primerjalno analizo cen storitev povezanih
z vodovodom, odvajanjem in čiščenjem odplak med
primerljivimi mestnimi občinami v Sloveniji, z vključitvijo
širšega nabora parametrov, ki na te cene vplivajo.
Primerjava naj zajema vse postavke na položnicah za
storitve podjetja z izjemo okoljske dajatve (torej 6
postavk). Izvajalec naj bo zunanji, torej naj ne bo
povezan z Vodovodi in kanalizacijo d.d. ali občinsko
upravo. V postopku naj župan sodeluje z mestnim
svetom tako, da z zainteresiranimi predstavniki
svetniških skupin oblikuje komisijo in skupaj z njo
pripravi razpis za izvajalca ter izbor.
Županu MONG se predlaga, da skupaj z ostalimi
občinami soustanoviteljicami Komunale Nova Gorica
d.d. odkupi solastniški delež podjetja, ki je naprodaj, z
namenom oblikovanja javnega komunalnega podjetja.
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27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017

Postopki za prenos lastninske pravice med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
ter Mestno občino Nova Gorica potekajo.
2
Z namenom zagotovitve pogojev za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike - CTN
je uprava MONG na podlagi s strani ministrstva in s strani MONG pripravljene dokumentacije
(Programska izhodišča za oživitev Rafutskega parka, Izhodišč za oživitev parka Rafut, DIIP prenova vile Rafut,...) pripravila grobo oceno vrednosti ureditve območja/parka ter Laščakove
vile ter predlog za odprtje proračunske postavke z načrtovanim rebalansom II. V nadaljevanju
sledi priprava programske zasnove, projektne in investicijske dokumentacije ter v oktobru
2018 prijava na načrtovano Javno povabilo ZMOS za sofinanciranje operacij na degradiranih
urbanih območjih.
3
Župan je imenoval komisijo, ki pripravlja vsebino oziroma nabor parametrov, ki vplivajo na
ceno in bodo predmet analize.
1

3

zap.
št.

15.

IZVRŠEN

SKLEP OZ. AKT

Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet.

je
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Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori ter
pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani:


Županu in kabinetu župana:

-

svetnika Jožefa Lebana – naslednji predlog:
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam v sprejem naslednji sklep: Od
kolegija županov Severne Primorske regije zahtevamo, da pošlje vladi Republike
Slovenije protestno pismo s katero zahteva ustavitev procesov centralizacije v tej regiji.
Celotno območje, predvsem pa Goriška regija in njeno središče Nova Gorica doživljajo
v zadnjih letih korenite spremembe na vseh področjih, predvsem pa v gospodarskih
družbah in ustanovah, ki so v lasti države. Vsem nam, predvsem starejši generaciji, so
dobro znani propadli številnih gospodarskih subjektov, ki so bili srce za razvoj. Skoraj
brez pomoči države so se našli pogumni posamezniki, ki so s svojo iznajdljivostjo in
znanjem zaustavili popoln polom. Temu ustrezno so sledile tudi ustrezne institucije, ki
so kot samostojne pravne osebe, čeprav v lasti države, prispevale k dobri gospodarski
rasti regije.
Procesi centralizacije so prinesli veliko sprememb. Določene regije so v teh procesih
bile uspešnejše in so si v svoje okolje priborile sedeže in razvojne službe teh institucij ali
podjetij. Danes doživljamo izgubo pristojnosti mnogih subjektov, ki so izgubile lastnost
pravne osebe in s tem skoraj vse pristojnosti, ki so bile še kako pomembne za razvoj
regije. Poglejmo samo primere v zavarovalništvu, bankah, trgovinah, podjetjih, državnih
ustanovah in še bi lahko naštevali. Poleg tega so bila tudi nekatera podjetja prodana
tujcem, ki imajo spet svojo vizijo razvoja in se za okolje bolj malo zmenijo.
Zaradi tega smo kar čez noč izgubili veliko delovnih mest, ali pa se morajo delavci
dnevno voziti v druga regijska središča. S tem se regija tudi kadrovsko osiromaši.
Župani se morajo zavedati, da vsako izgubljeno delovno mesto pomeni finančno izgubo
tudi za občine. Tudi posredni vplivi niso mahni. Imamo nekaj čez dvesto obrtnikov manj,
kot smo jih imeli. Da je temu res tako povem resnični primer, ki se mi je pripetil v
poslovalnici Nove KBM pred dnevi. Ko sem šel okrog 10. ure v to poslovalnico plačati
položnice, sta bila oba bankomata za plačilo položnic pokvarjena. Na moje vprašanje
kaj se dogaja, mi je oseba v informacijskem pultu povedala, da je bilo obljubljeno, da
bodo popravilo opravili do 8. ure. Serviserji bankomatov prihajajo namreč iz Maribora.
Taki primeri so pogostejši, zato število obrtnikov pri nas tudi pada. Če se bo tak trend
nadaljeval, bomo kmalu ostali v regiji brez razvoja. Probleme bomo imeli tudi v šolskem
sistemu, saj bo nemogoče planirati, kako naj se razvija.
K temu pisanju so me spodbudile novice, ki prijahajo iz SENG. Podjetje, ki ima eno
najdaljših tradicij v regiji in je ogromno vložilo v razvoj, čaka podobna usoda kot številne
druge, to je centralizacija. S tem bi zopet izgubili številna delavna mesta, možnost
tehnološkega razvoja v podjetju in v Novi Gorici in s tem posredno tudi izgubo delovnih
mest z veliko dodano vrednostjo.
Naj ob koncu še omenim kadrovanje v taka podjetja in ustanove. Dogaja se, da
prihajajo vodilni kadri iz drugih regij, ki so verjetno kadrovani po političnem ključu. Že po
nekaj letih zapustijo firmo ali ustanovo z visokimi odpravninami in to ne sami ampak tudi

Teče postopek izbire novega koncesionarja, navedeni sklep bomo poskusili realizirati v
sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba ob začetku izvajanja nove koncesije.
4
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s »kadrom«, ki so ga pripeljali s seboj. Ali res v regiji nimamo sposobnih ljudi, ki bi lahko
zasedali taka delovna mesta, ki bi živeli s kolektivom in dosegali lahko še boljše uspehe
in še cenejši bi bili?
To moje pisanje ni nobena predvolilna floskula, saj sam na prihajajočih volitvah ne bom
kandidiral. Zamislimo se in razmislimo.
-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo:
Name se je obrnilo nekaj občanov in občank tako ali drugače povezanih z družbo HIT, z
zaskrbljujočimi namigi, da naj mestni svet zahteva od župana in sedaj to zahtevo
prenašam županu, da pozove predstavnika mestne občine v nadzornem svetu družbe
HIT, da pride mestnemu svetu podati informacijo o ekonomskem položaju, stanju, o
poslovanju družbe v prvih osmih mesecih tega leta. Namreč, govori se, da je poslovanje
slabo in da so zaposleni in ostali vezani na poslovanje te družbe v resnih skrbeh.
Župan, ker sam ne verjamem govoricam ulice, pričakujem in zahtevam, da zagotoviš na
naslednji seji prisotnost našega predstavnika v nadzornem svetu. V kolikor bo ocenil, da
je tako potrebno, lahko sejo pri tisti točki tudi zaprete za javnost, vendar zahtevam, da
dobi mestni svet izčrpno in konkretno informacijo o poslovnih rezultatih in o stanju v
sami družbi HIT.



Projektni pisarni (UD):

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Lokovec na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: Kdaj začnejo dela na projektu Centra
tehnične dediščine v Lokovcu?
Pred dnevi smo pridobili neuradno informacijo, da naj bi se projekt začel s 1. 9. 2018 in
končal 30. 4. 2020, vendar krajani niso opazili še nobene aktivnosti. Zato jih upravičeno,
ker projekt že zelo zamuja, zanima kako je s tem?

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:
V Primorskih novicah ste verjetno prebrali o izlivu fekalij in olju podobne snovi v potok
Tribušak, ki je povzročilo pogin rib tako v potoku kot v dveh izvirih. Potrebno je čiščenje
obeh izvirov in struge, na kar so se Vodovodi in kanalizacija takoj odzvali.
Ponovno vas sprašujem, v kakšni fazi je projekt opremljanja s kanalizacijo: Vitovlje
(Osek, Šempas, Ozeljan) in priključitev na čistilno napravo? Ali so sploh še na
razpolago evropska sredstva? Do kdaj bomo imeli urejeno kanalizacijo v naših vaseh?
Ponovno vas opozarjam na rešitev problema odvodnje. Upam, da ne bomo ostali
drugorazredni občani.

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:
Pred časom sem podal svetniško vprašanje glede kolesarjenja v mestnem gozdu
Panovec. Kolesarjenje je v gozdu dovoljeno na gozdnih poteh, ki bi morale biti tako
označene. Ponovno se je vzpostavilo stanje z znaki, da je kolesarjenje povsod
prepovedano in zato prihaja do nesporazumov med uporabniki gozda. Prosim, da
občinska uprava preveri stanje in uredi označevalne table tako, da bo jasno razvidno,
da je na določenih gozdnih poteh kolesarjenje dovoljeno.

-

svetnika Antona Peršiča – naslednjo pobudo:
Imam eno kratko pobudo. Občinski upravi prenašam pobudo in željo pohodnikov in
obiskovalcev Škabrijela, da bi na stolpu na Škabrijelu postavili usmerjevalno tablo, s
pomočjo katere bi lahko lažje prepoznavali vidno bližnjo in daljno okolico. Še moj
dodatek, tudi meni se zdi, da bi to lahko naredili.
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-

svetnika Luke Manojlovića – naslednja vprašanja:
Ob tednu mobilnosti imam nekaj vprašanj. Eno je bilo že izpostavljeno v mojih
odgovorih in ponovnem spraševanju, se pravi, kakšni so načrti o posodobitvi mestnega
avtobusnega prometa s signalnimi električnimi tablami? Druga stvar je kakšni so načrti
glede posodobitve kolesarskih stez v mestu in tretji kakšni so načrti glede udejanjenja
celostne prometne strategije sprejete v letu 2017.

-

svetnika Antona Hareja - naslednja vprašanja:
Tudi sam imam vprašanje s področja urejanja prometa. V participativnem proračunu
smo vaščani Dornberka, Branika in Prvačine izglasovali tudi kolesarsko pot med temi
vasmi. Izglasovan projekt je v višini borih 9.000,00 EUR. Zanima me, kaj je bilo
narejenega za ta denar?
V prejšnjem in tekočem mesecu se odvijajo dela na regionalni cesti med Dornberkom in
Branikom. Sprašujem se, ali smo bili po projektu Direkcije za ceste obveščeni in kdaj?
Smo mogoče razmislili, da bi istočasno uredili še kak dostop ali izstop iz te regionalne
ceste? O ureditvi kolesarske steze na tem odseku si verjetno lahko samo želim. Križišče
za Saksid je zelo ozko in sedaj bi bil čas, da se to morebiti uredi.
Ravno tako me zanima, kako je s planiranjem kolesarskih povezav med našimi kraji in
tudi v mestu? Druge občine bodo skozi ukrep 4.4 dogovora za razvoj regij, sofinancirale
urejanje kolesarskih poti. Kaj pa mi? Bomo v doslednem času prišli vsaj do načrtovanja
trase kolesarske proge na podeželju skozi naše kraje naprej na Kras in proti Ajdovščini?
Se mogoče tudi že razmišlja glede virov financiranja za izvedbo kolesarskih povezav?
Hvala lepa za celovit pregled načrtovanja kolesarskih povezav skozi podeželje.

-

svetnika Gregorja Veličkova - naslednje vprašanje:
V proračunu mestne občine je bilo na Lokvah sprejeto kar nekaj postavk. Ureditev
nogometnega igrišča, ki je v zaključni fazi. Svetnik Rosič je že podal vprašanje, kaj še
manjka oziroma v kateri fazi je in bi se temu vprašanju pridružil. V proračun sta bili dani
tudi dve postavki, in sicer odkup centra Lokvi, kar je bilo tudi že narejeno od Petrola za
30.000,00 EUR in postavka ureditev centra Lokvi za 25.000,00 EUR.
Situacija na Lokvah je letos po moji oceni kar precej drugačna kot v preteklih letih. Na
nogometnem igrišču se je pojavilo kar nekaj nogometnih ekip, ki se pripravljajo za
sezono. Pričakujemo, da bo še več tega v prihodnji sezoni. Ravno tako je bilo v dolinci,
kjer je sedaj nogometno igrišče, predhodno kar nekaj praznovanj, recimo praznik
krajevne skupnosti, obletnica IX. korpusa in tako naprej. Sedaj pa dolinca za to ni več
primerna, saj je tam urejeno nogometno igrišče, ki svojo funkcijo kot rečeno, zelo dobro
opravlja. Za vse ostale prireditve je po moji oceni najprimernejši prostor center Lokvi,
kar se je izkazalo letos, ko je Turistično društvo Lokve organiziralo Praznik narave
2018, na katerem se je zbralo med 1000 in 1500 ljudi.
Glede na to, da center Lokvi še ni urejen, da imamo v letošnjem proračunu zagotovljena
za to sredstva v višini 25.000,00 EUR oziroma, če odbijemo odstranitev tam ležečega
rezervoarja v višini 5.000,00 EUR, je za ta namen po moji oceni ostalo še 20.000,00
EUR, pozivam občino, da nemudoma pristopi k rešitvi ali k ureditvi tega centra Lokvi,
saj bo, ko se bo začela zimska sezona, to nemogoče.

-

svetnika Mirana Vidmarja - naslednji vprašanji:
Krajani KS Branik me sprašujejo, kaj se dogaja z razširitvijo kanalizacijskega omrežja
po Krajevni skupnosti Branik? Zakaj stvari stojijo? Ta projekt oziroma ta investicija se
vleče že od leta 2006. Zakaj se ne morejo krajani priklopiti tam, kjer je kanalizacijsko
omrežje že narejeno, kaj še manjka in kdo mora tu še kaj postoriti?
Zanima me še, ali bomo do volitev začeli z rekonstrukcijo mrliške vežice in varne poti v
Osnovno šolo Branik?
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Pravno premoženjski službi (UD):

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:
Na nas so se obrnili občani z Ulice Gradnikove brigade, in sicer s problematiko
plačevanja skupnih stroškov v njihovih bivalnih enotah (blokih), kot npr. plačilo stroškov
uporabe dvigala, čiščenja prostorov, smetarine, skupne razsvetljave, vodarine ipd., ki se
plačuje na osnovi števila uporabnikov v posameznem gospodinjstvu. V kolikor pri
upravljavcu posameznega bloka niso prijavljeni vsi dejansko bivajoči uporabniki
stanovanjskih enot, se delež njihove uporabe in porabe prenaša kot strošek v breme
ostalih uporabnikov v drugih gospodinjstvih. Gre za to, da so določene osebe lahko celo
prijavljene na UE, niso pa prijavljene pri upravljavcu. Po ocenjenih in neuradnih
podatkih, ki smo jih prejeli od pobudnikov, je npr. v nekem večjem bloku dejanskih
uporabnikov celo par deset več kot je prijavljenih pri upravljavcu za obračun stroškov.
Občinsko upravo v imenu prebivalcev prosimo, da vzpostavi stik z UE in upravljavci
skupnih stanovanjskih prostorov oziroma javnih gospodarskih služb (npr. Komunala za
obračun smetarine), da bi tako poizkušali najti zakonito pot in rešitev, da bi se določeni
podatki o novih uporabnikih in spremembah pri uporabnikih med posameznimi izvajalci
stanovanjskih storitev (upravljavci) in izvajalci javnih storitev ter občino oziroma UE
lahko izmenjevali in preverjali.



Oddelku za družbene dejavnosti:

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:
Podala bi pobudo glede širitve domov upokojencev na našem območju. Skladno s
podatki o številu aktualnih prošenj za nastanitev v domove starejših oseb, iz našega
območja, izhaja, da na sprejem v Domu upokojencev Nova Gorica čaka 191 oseb
(podatek z dne 18. 9. 2018).
Dom upokojencev Nova Gorica je tudi dotrajan in že dalj časa komajda ustreza
Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev. Iz
bilanc javnega zavoda Dom upokojencev Nova Gorica pa je razvidno, da ima javni
zavod na kontu dobroimetja pri bankah oziroma depozite na bankah v višini 1,1 mio
EUR.
Upravo MONG in župana zaprošam, da se s predstavnikom Dom upokojencev Nova
Gorica pogovori o tej, za občane, pereči problematiki in prične z zagotavljanjem
dodatnih kapacitet za starejše osebe.

-

svetnika Simona Rosiča – naslednji predlog in naslednje vprašanje:
Lansko leto je bil premierno izveden Tek treh vrhov, ki ga je organiziral Javni zavod za
Šport Nova Gorica. Gre za športni dogodek zasnovan z željo širši publiki predstaviti
tako naravne lepote, kot zgodovinsko dediščino goriškega obmejnega območja.
Ocenjujem, da je bil s številnimi udeleženci iz osmih držav postavljen odličen temelj, na
katerem pa je treba začeto nadgrajevati. Tek treh vrhov je projekt, ki povezuje obe
mesti oziroma ljudi širšega območja. Nakazuje prihodnost sodelovanja v skupnih
projektih, tako športnih kot ostalih.
Predlagam, da bi spremljajoči otroški tek postal množičnejši, zaradi česar v imenu
svetniške skupine Goriška.si podajam svetniško pobudo, da se k sodelovanju povabi
športna društva ter predvsem šole iz naše regije kakor tudi iz sosednje Italije. Primerna
trasa za otroški tek bi bila od Žogice oziroma Solkanskega mostu do Kajak centra.
Otroški tek v taki izvedbi bi bil zagotovo dober pokazatelj prihodnosti, sobivanja in
soustvarjanja ljudi, ki živimo ob meji.
Istočasno predlagam, da se celotno prireditev s strani Javnega zavoda za šport, TIC-a
ter novo ustanovljenega zavoda za turizem drzno marketinško promovira. Menim, da je
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tak pristop naložba za prihodnost projekta, ki ima zagotovo velikanske potenciale, na
podlagi katerih lahko postane ena izmed markantnejših tovrstnih prireditev v Evropi.
Ob tej priložnosti postavljam še svetniško vprašanje v zvezi športne infrastrukture v
MONG, in sicer kdaj bo prišlo do otvoritve igrišč ob OŠ Milojka Štrukelj za širšo javnost,
kdaj bodo nameščene opozorilne table in pitnik na igrišču ob OŠ Ledine ter v kakšni fazi
so izvedena dela na nogometnem igrišču na Lokvah?
-

svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednji predlog na prejeti odgovor:
Tudi sam sem se prejšnjič posvetil podeželju, in sicer tako kot kolega Skok vrtcu v
Grgarju. Dobili smo zelo izčrpen odgovor, za kar se zahvaljujem. Nisem pa utegnil s
prebivalci Grgarja in tistimi, ki vodijo to pobudo, še izčrpno predelati teh odgovorov, ker
so bili poslani danes popoldan malo pred sejo.
So mi pa že izrazili zaskrbljenost, ali bo ta vrtec zadoščal kapacitetam. Namreč vrtec ne
delamo samo za otroke, ki so danes tam prisotni, ampak vrtec delamo tudi v kontekstu
tega, da smo pred kratkim odobrili gradnjo dvaindvajsetih socialnih stanovanj in še
sedem hiš se bo zidalo, kjer se pričakujejo mlade družine. Torej prosim za dopolnilo
odgovora, ali so te prirasti prebivalstva, zlasti mladih družin, vzeti v obzir, v projekcijo pri
načrtovanju gradnje oziroma širitve vrtca. Če bo še kakšna pripomba in verjamem, da
bo, bom pa na naslednji seji to izpostavil.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednjo pobudo:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško pobudo: Tehnična pomoč pri zaščiti občanov
pred škodljivim izvedbami komunalnih del na javni infrastrukturi .
Pred dnevi se je na KS Grgar obrnila občanka s prošnjo, da ji KS pomaga pri rešitvi
njenega problema, ki je nastal ob neprimerni poasfaltaciji državne ceste Grgar –
Prevalo. Poasfaltacija je bila predvidena že takoj po zaključku izgradnje fekalne
kanalizacije. Takrat je gospa opozorila izvajalce, da ji morajo ohraniti muldo tako, kot je
bila dotedaj, ker ji to zagotavlja varnost pred udorom vode v hišo ob deževju. Takrat so
ji izvajalci zagotovili, da bodo to upoštevali ob končni asfaltaciji. Sedaj pa so izvedli
končno asfaltacijo in mulde niso uredili na način, da bi preprečevala udor vode v hišo.
Gospo so napotili na KS, ki pa pri tem nima nič. Velja poudariti, da to ni osamljen
primer, ko se občani samostojno in brez pomoči kogar koli borijo z mlini na veter.
Predlagava, da se v okviru MONG ustanovi komisija, ki bi občanom pomagala pri
tovrstnih primerih in nudila pomoč občanom pri zaščiti njihovega imetja pred
brezbrižnimi izvajalci.

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: Ureditev krajevnih cest in poti v KS
Grgar.
Kdaj se bo vzpostavilo promet na krajevni poti v Grgarju, ki je že nekaj mesecev zaprta
zaradi rušenja hiše (udor strehe) in kateri oddelek v Upravi MONG se ukvarja s tem
problemom? S problemom je seznanjen Oddelek za infrastrukturo.

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: Ureditev krajevnih cest in poti v KS
Grgar.
Krajane Grgarja zanima, kako potekajo dela pri načrtovanju križišča pri spomeniku v
Grgarju vključno s predvideno avtobusno čakalnico, ki je bila izglasovana v okviru

8

projektov participativnega proračuna? Odgovor na to si lahko preberejo v naboru
odgovorov za današnjo sejo.
-

svetnice Ane Jug – naslednjo pobudo:
S strani občanov smo na Goriška.si dobili pobudo za reševanje problemov s področja
varstva okolja in sosedskih odnosov, zlasti pa varstva zdravja, kar bi bilo potrebno
urediti v mestni občini. Problem so greznice na starejših stanovanjskih in gospodarskih
objektih, ki niso priključene na javno kanalizacijo in po zakonu tudi to ne bo obvezno,
lastniki pa ne poskrbijo za njihovo praznjenje in vzdrževanje, tako, da odpadne vode in
blato pronicajo v sosednje objekte. Gre za dejanske primere občanov - mejašev, ki so
se oglasili pri nas. Lastniki takih greznic so ali starejši, ali neodzivni in podobno.
Take misije ne povzročajo zgolj velike materialne škode, temveč so tudi nevarne za
okužbe. Okoljski in zdravstveni inšpektorji se sklicujejo na Odlok o ureditvi javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ta je
bil nazadnje noveliran leta 2016, češ, da v njem ni določb o inšpekcijskem nadzoru nad
takimi objekti (50. člen), da je samo nadzor nad drugimi objekti, torej tistimi, ki so
priključeni na javno omrežje in malimi čistilnimi napravami. Poleg tega pa naj ne bi bilo
tudi urejeno sankcioniranje kršiteljev, to je 51. člen, temveč zgolj izvajalcev javne službe
in uporabnikov javne kanalizacije.
Tako imajo v primeru kršitve tega odloka inšpektorji zvezane roke, čeprav odlok sam
vsebuje določbe o obveznostih lastnikov. Sicer bi bilo zelo enostavno urediti tako, da bi
izvajalec javne službe imel nalogo pregledovanja ustreznosti vzdrževanja takih greznic,
kot ima že za javne kanalizacije in priključke po 44. členu. Ukrepanja občinske
inšpekcije pa bi se izvedlo na podlagi strokovne ocene in pregleda izvajalca.
Zato občinskim strokovnim službam predlagamo, da pripravi dopolnitve navedenega
odloka v smeri možnosti reševanja opisanega problema oziroma poišče drugačno, po
njenem strokovnem znanju učinkovito reševanje teh problemov občanov.

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:
Cesto v mestni gozd Panovec mimo steklarstva in naprej do predora pod cesto je
potrebno sanirati, ker je popolnoma neprimerna tako za vozila, kolesarje in pešce. Na
njej je množica lukenj in poškodovan asfalt. Cesto je treba urediti tako, da bo
zagotovljen varen dostop tudi za kolesarje in pešce. Prosim za odgovor glede ureditve.



Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: Ureditev krajevnih cest in poti v KS
Grgar.
Kdaj se bodo sanirale poškodbe in objekti na lokalni cesti Grgar – Ravnica, ki so nastale
kot posledica obvoza za čas gradnje krožišča na Prevalu? Ob tem zahtevamo ogled
poškodb predstavnika MONG skupaj s predstavnikom KS Grgar.

-

svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:
Na pobudo krajanov in Sveta KS Grgar na župana in Upravo Mestne občine Nova
Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: Ureditev krajevnih cest in poti v KS
Grgar.
Kdaj se bo končno po dvanajstih letih uredilo javno pot do parcel oziroma gozdnih
površin poimenovano »Potoke«? S problemom je seznanjen Oddelek za infrastrukturo.

-

svetnika Stanka Žgavca – naslednjo pobudo:
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Stanovalci varovanih stanovanj, ki so locirana v Gortanovi ulici so me opozorili, da ni
urejenega prehoda za pešce S pločnika, ki poteka le na eni strani Gregorčičeve ulice na
drugo stran te ulice, ki jo morajo prečkati, da pridejo v območje varovanih stanovanj.
Gre za starejše ljudi, ki so večinoma sami in lahko živijo brez tuje pomoči oziroma
spremstva.
Njihov predlog oziroma prošnja je, da se uredi prehod za pešce tako, da bodo z
obstoječega pločnika na Gregorčičevi ulici preko prehoda za pešce, ki ga sedaj ni,
dosegli območje varovanih stanovanj.
-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:
Za Delpinovo ulico se predvideva celovita ureditev od Erjavčeve ulice do njenega
zaključka na južni strani. Vključena naj bi bila ureditev kolesarske poti kot tudi pločnika z
dvema prehodoma za pešce na zahodni strani ulice (prehod ob vhodu na parkirišče
namenjeno strankam Hit-a in prehod preko Prešernove ulice). Ker na zahodni strani
ulice poteka tudi šolska pot in teh prehodov ni, bi bilo, glede na to, da predvidevam, da
celovita ureditev še ne bo urejena tako kmalu, šolsko leto pa je že tu, vsaj začasno na
teh dveh mestih potrebno narisati in označiti prehod za pešce. Otroci, ki prihajajo po
zahodni strani ulice namreč obe mesti prečkajo čez vozišče. Prosim, da občinska
uprava poskrbi, da se zadeva vsaj začasno reši in to čimprej.

-

svetnika Uroša Komela – naslednje vprašanje:
Najprej bi rad pohvalil novo križišče, ki je tam pri mostu čez Sočo, ki sicer ni prav
funkcionalno, ne služi popolnoma namenu in ljudje so zaradi tega zbegani, ampak kljub
temu bi pohvalil občino, ker stremi k temu, da bi se promet ne preusmeril skozi Solkan
ampak okrog na obvoznico. Žal pa to ne uspeva tako, kot ste si zamislili. Namreč, še
vedno je približno 90 % tranzitnega prometa, ki gre skozi Solkan, to pomeni, da je v
jutranji in popoldanski konici. V jutranji konici pa vemo, da tam gredo tudi otroci v šolo in
vemo, da v Solkanu je infrastruktura kar se tiče pločnikov in kolesarskih poti, zelo slabo
narejena.
Zanima me, če boste v kratkem obravnavali tiso našo vlogo, ki smo jo dali še z g.
svetnikom Lebanom, mislim, da je bilo leta 2008, ko smo predlagali postavitev
umirjevalnikov prometa in mogoče bi s tem tudi ljudi preusmerili na to obvoznico?
Mislim, da je že dovolj časa, da bi se lahko v tem času kaj naredilo.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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