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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26.11.2014
1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnica Jelka Majcen
Svetnika Majcen sprašuje kakšen je plan za pot v Dele in kako bo šla pot proti Italiji?
Odgovor: Na cesti, ki gre proti Italiji, se bo zaradi izstopa iz mostička uredil nasip, kar pomeni, da
se bo obstoječa cesta pred mostičkom nekoliko dvignila, za mostičkom pa spet spustila na
obstoječo raven v skladu s projektno dokumentacijo.

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Robert Gajser
Svetnik predlaga objavljanje razpisov na spletnem portalu MojaObčina.si.
Odgovor: Sodelovanje s spletnim portalom MojaObčina.si za vnaprej ni dogovorjeno. V pripravi je
nova spletna stran, preko katere bo moţno obveščanje javnosti (tudi o razpisih), prejemanje novic
in objavljanje člankov društev – podobno kot na portalu MojaObčina.si. Do njene vzpostavitve
bomo informacije o razpisih objavljali v mesečnem napovedniku dogodkov (ki ga prejmejo vsa
gospodinjstva), na občinskih oglasnih deskah in na obstoječi spletni strani.

3. Pobudo ali vprašanje je podala: svetnica Mojca Merkun
Svetnica predlaga postavitev dodatnega kontejnerskega mesta v Vrtočah, o katerem so se s krajevno
skupnostjo ţe v prejšnjem mandatu pogovarjali vendar ni bilo realizirano.
Odgovor: Postavitve ekoloških otok so v domeni krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti podajo
pobudo za nove ekološke otoke katere tudi financirajo iz lastnih proračunov. Občina in Komunala
Nova Gorica d.d. sodelujeta pri iskanju primerne lokacije (lastništvo, moţnost dostopa,
obračanje,…)
4. Pobudo ali vprašanje je podala: svetnica Mojca Merkun
Opozori pa na kanal ob odcepu iz Vrtoč proti Jerabišču. Kovinski pokrov ob vsakem deţevju dvigne in je
zelo nevarno, CPG je tam postavilo samo tablo o nevarnosti, vendar tako ne more ostati. Predlaga, da
občina kakorkoli urgira pri CPG.
Odgovor: S predstavniki CPG je dogovorjeno, da se jašek ob rešetki pregleda in očisti, nakar se
ugotovi vzrok odpiranja pri večjih deţevjih, po predvidevanju je verjetno prevelik pretok vode – kar
pomeni, da bo potrebno povečati odvodno cev, ki vodi v iztok v Vipavo – povečati pretok.
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