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Številka: 900-11/2013-25  
Nova Gorica, 11. septembra 2013  

             4                                                                                                                                              
                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 29. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 11. julija 2013 
 
 
 

29. SEJA MESTNEGA SVETA, 11. julij 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

1. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 28. seje 
MS MONG, ki je bila 11. julija 2013 

●  

2. Sklep o imenovanju Aleša Markočiča kot predstavnika 
MONG v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica  

●  

3.  Sklep o imenovanju Sergija Pelhana in Nives Breščak 
kot predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Milojke 
Štrukelj Nova Gorica  

●  

4. Sklep o imenovanju Tine Krog in Jane Zoratti kot 
predstavnici MONG v svet zavoda OŠ Branik  

●  

5. Sklep o imenovanju Tomaža Horvata kot predstavnika 
MONG v svet zavoda Vrtec Nova Gorica  

●  

6. Sklep o imenovanju Karmen Saksida kot predstavnico 
MONG v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica  

●  

7. Ugotovitveni sklep, da je Tomaž Vuga nepreklicno 
odstopil s funkcije člana komisije za mednarodne 
odnose 

●  

8. Sklep o imenovanju Boruta Bašina kot nadomestnega 
člana v komisijo za mednarodne odnose 

●  

9. Ugotovitveni sklep, da je Tomaž Vuga odstopil s 
funkcije predstavnika MONG v skupščini EZTS 

●  

10. Sklep o imenovanju Andreje Trojar Lapanje kot 
nadomestne predstavnice MONG v skupščino EZTS 

●  

11. Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna 
MONG za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 

●  

12. MS ugotavlja, da je realizacija proračuna za obdobje 
januar – junij 2013 izjemno nizka, zato nalaga občinski 
upravi, da do druge polovice avgusta 2013 pripravi 
program ukrepov za odpravo zaostankov pri realizaciji 
proračuna in jih začne nemudoma izvajati ter tako 
zagotovi realizacijo proračuna do konca leta.  

●  

13. Sklep o podelitvi priznanj MONG v letu 2013 ●  
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14. Sklep, da se do septembrske seje odloži odločanje o 
ureditvi smučišča na Lokvah in pripravi usklajen 
predlog ureditve omenjenega smučišča.  

 ● 

15. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad 
Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena 

●  

16. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega 
premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 438/2 
k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. 
Nova Gorica, 477/3, 484/2 in 485/2 k.o. Kromberk 

 ● 

17. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc. št. 
1035/6, 1042/5, 1043/5, 1043/7 k.o. Nova Gorica  

 ● 

18. Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju Programa 
Svit v letu 2012, katerega nosilec in izvajalec je Inštitut 
za varovanje zdravja RS 

●  

19. V proračunu MONG naj se zagotovi sredstva za 
ozaveščanje prebivalstva s preventivnimi programi.  

 ● 

20. Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu 
Javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2012 

●  

21.  Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske 
skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Nova 
Gorica za obdobje 2007 - 2012 

●  

22. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 
2012 ter Finančnim načrtom in programom za leto 
2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica  

●  

23. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter 
s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 
javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo  
Nova Gorica 

●  

24. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter 
s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 
javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno 
varstvo Nova Gorica   

●  

25. Sklep, da se javni zavod Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica s 1. 1. 2014 
pripoji javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica  

 ● 

26.  Po sprejetju sklepa o pripojitvi na vseh občinskih 
svetih občin ustanoviteljic uprava MONG pripravi 
ustrezne pravne akte za pripojitev.  

 ● 

 
  
 

8. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 18. junij  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

2. Osnutek sodne poravnave oziroma podpisana sodna 
poravnava s strani župana MONG in vsa ostala 
dokumentacija iz mediacijskega postopka ter 
dokumentacija v posesti MONG, vključno z 
dokumentacijo, ki je nastala v času, ko bi lahko MONG 
vknjižila lastništvo na predmetnih nepremičninah, se 

●  
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odstopi Računskemu sodišču RS z namenom 
pridobitve revizijskega poročila ter mnenja glede 
izvedbe postopka in upravičenosti porabe javnih 
sredstev…   

3.  Osnutek sodne poravnave oziroma podpisana sodna 
poravnava s strani župana MONG in vsa ostala 
dokumentacija iz mediacijskega postopka ter 
dokumentacija v posesti MONG se odstopi v 
vsebinsko in postopkovno analizo Komisiji za 
preprečevanje korupcije z namenom podaje ugotovitev 
o konkretnem primeru… 

●  

4. Občinska uprava naj razišče, kdo je bil odgovoren, da 
zadeva ni bila pravočasno urejena ter o tem seznani 
mestni svet.  

●  

5. Pred podpisom mediacijske pogodbe mora župan 
MONG zaprositi prisilnega upravitelja SGP, g. Janeza 
Artiča, originalne otvoritvene bilance podjetja SGP v 
zvezi z lastninjenjem omenjenega podjetja in na 
podlagi le-teh preveriti pravilnost vpisov v zemljiško 
knjigo.  

 ● 

6. Potrebno je preveriti, ali je bila s strani podjetij 
resnično plačana stavbna pravica.  

●  

8. Odlok o ustanovitvi JP Regijski center za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica, d.o.o.  

 ● 

 
 

 
28. SEJA MESTNEGA SVETA, 30. maj 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

11. Občinski upravi se priporoča, da pripravi načrt 
sodelovanja z GOLEO v smislu povečanega obsega 
sodelovanja.  

 ● 

29. O predlogu Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine -  
Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega 
pomena se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave.  

●  

30. Sprejem sklepa, da grajeno javno dobro ne služi več 
svojemu namenu – parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in 
parc. št. 1554/6 k.o. Solkan. Uprava MONG izda 
odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za 
obe nepremičnini. 

 ● 

31. Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG 
v letu 2013 se dopolni skladno z Letnim načrtom 
pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 
– dopolnitev maj 2013, ki je sestavni del tega sklepa 
(brez parc.št. 196/3 k.o. Rožna Dolina). Ureditev 
pravnega statusa nepremičnin, ki jih pridobiva MONG, 
je pogoj za veljavnost zgornjega besedila tega sklepa. 

 ● 

32. Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 
MONG v letu 2013 se dopolni skladno z Letnim 
načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem  

 ● 
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MONG v letu 2013 – dopolnitev maj 2013, ki je 
sestavni del tega sklepa. Ureditev pravnega statusa 
nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, je pogoj za 
veljavnost zgornjega besedila tega sklepa. 

 
   
 
27. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. april 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

17. MS imenuje delovno skupino (5 članov) iz vrst 
strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom 
vzpodbujanja rabe in predelave lesa v MONG, ki naj 
vključi les kot pomembno konkurenčno prednost.  

 ● 

 
 
 
26. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. marec 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

14. MONG do naslednje seje MS preuči možnost o redni 
likvidaciji Stanovanjskega sklada MONG oziroma o 
prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom 
stanovanj iz stanovanjskega sklada na mestno občino.  

●  

 
 
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 14. marec 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

2. Mestni svet nalaga županu, da skupaj z ostalimi 
župani občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, 
Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko izpelje vse 
postopke, da pridobijo večinsko lastništvo v Komunali 
Nova Gorica d.d.  

 ● 

 
 
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

4. Mestni svet MONG nalaga občinski upravi, da v 
najkrajšem možnem času pripravi vso potrebno 
dokumentacijo in izvede vse postopke za postavitev in 
upravljanje vlečnice ali tekočega traku za otroško 
smučišče v dolžini cca 250 metrov.   

 ● 
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6. MS MONG nalaga občinski upravi MONG, da v 
najkrajšem možnem času poišče najboljšega 
ponudnika, ki je zainteresiran investirati v smučišče in 
letni turizem na Lokvah.  

 ● 

9. Občinska uprava naj prouči možnost in ekonomičnost 
nakupa prostorov TIC v Eda centru v letu 2013.  

 ● 

10. Mestni svet podpira gradnjo in nakup neprofitnih 
stanovanj in bo za ta namen odobril poroštvo za najem 
kredita Stanovanjskemu skladu MONG v letu 2013 ali 
pa se v rebalansu proračuna zagotovijo potrebna 
sredstva. 

 ● 

11. Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi v proračunu 
od leta 2014 dalje, najmanj za obdobje petih let, kritje 
stroškov najema oziroma uporabe prostorov za 
potrebe izvajanja programa Dizajn inženiring v 
Primorskem tehnološkem parku v okviru projekta 
RICTS v višini 35.000 EUR letno. 

 ● 

21. Od današnje seje dalje naj se v vsa pripravljena 
poročila in plane, ki so gradivo za obravnavo na 
mestnem svetu, vključi še stolpec, v katerem bo 
podatek, v kolikšnem času se bodo stroški investicije 
povrnili (Lokalni energetski koncept MONG – Golea). 

 Rok izvršitve pri 
poročilu v letu 

2014  

 
 
 
24. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. januar 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU  

11. Sklep o podaji soglasja Zdravstvenemu domu 
Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih 
prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici 

 ● 

12. Preuči naj se možnost izvedbe podzemne garažne 
hiše na parc. št. 670/18 k.o. Nova Gorica. V kolikor je 
podzemna garaža izvedljiva, naj se jo izvede istočasno 
z obnovo stavbe za potrebe ZD Nova Gorica.  

 ● 

 
 
 
23. SEJA MESTNEGA SVETA, 13. december 2012  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU  

19. S sprejetjem Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih 
pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov 
nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica 
oziroma solastnica je MONG, je potrebno uskladiti vse 
akte podjetij z Zakonom o gospodarskih družbah za 
organe upravljanja in nadzora.  

 ● 
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6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 4. december 2012   
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU  

3. Pred izborom koncesionarja za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne 
razsvetljave v MONG je potrebno pridobiti soglasje 
mestnega sveta k izbiri koncesionarja na podlagi 
finančne analize in k osnutku koncesijske pogodbe.  

 ● 

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

 Županu oziroma kabinetu župana: 
 

-      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje: 
Ali je bil 1. 7. tega leta vinski večer organiziran na Bevkovem trgu v okviru »Poletja v 
centru« oziroma drugih prireditev v okviru »Poletnih doživetij v Novi Gorici«? Name so 
se namreč obrnili nekateri vinarji z naše občine z vprašanjem, kdo organizira omenjene 
dogodke in kdo jih financira. Na prireditvi so lahko sodelovali namreč le tisti vinarji, ki jih 
je organizator povabil. Posamezni vinarji z MONG so za dogodek izvedeli šele, ko so 
videli plakate oziroma publikacije, s katerimi mestna občina vabi na to prireditev. Ko so 
se želeli v vključiti v vinski večer, jim je bilo pojasnjeno, da lahko nastopijo le vinarji s 
povabili. Ogorčenje domačih vinarjev je toliko večje zaradi dejstva, da se je podoben 
zaplet zgodil že pred dvema letoma.  
Zato sprašujem pristojne v občinski upravi in župana, kdo je odgovoren za to, da se 
domači vinarji niso mogli udeležiti tega dogodka, ob dejstvu, da so bili vinarji iz 
sosednjih občin zastopani v bistveno večjem številu kot domači?  
Za odgovor in pojasnila se v naprej zahvaljujem tudi v imenu prizadetih vinarjev.  

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MONG v skladu z določili 
Statuta MONG med svojimi nalogami mestnemu svetu predlaga kandidate za delovna 
telesa mestnega sveta in druge organe, ki jih imenuje mestni svet ter mestnemu svetu 
ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini. 
Dajem svetniško pobudo, da se zaradi lažjega odločanja tako na komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja kot na mestnem svetu pri postopkih imenovanj za 
vodstvene delavce javnih zavodov in podjetij ter za ostale predstavnike MONG v 
različne svete in odbore, v postopek uvede življenjepise kandidatov po modelu CV – 
Europass, ki naj se priloži tudi h gradivom za Mestni svet MONG.  
Zdajšnje kratke obrazložitve ne omogočajo transparentne predstavitve kandidatov in s 
tem nemalokrat povzročijo zaplete pri odločanju svetnikom pri glasovanju o primernosti 
kandidatov na določene funkcije. 
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo:  
Zaradi zagotovitve boljše informiranosti občanov dajem svetniško pobudo, da se 
predvajanje sej Mestnega sveta MONG, ki ga sedaj pokriva TV Vitel, zagotovi tudi na 
spletu. 
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Tako bi se zagotovila bistveno širša pokritost, saj prenos sej preko TV Vitel ni povsod 
dostopen in bi bila tako vsebina sej mestnega sveta dosegljiva večini občanov MONG in 
seveda tudi vsem ostalim.  

 
-      svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo: 

Imam v bistvu prošnjo vezano na to, da je ta mestni svet na prejšnji seji podal soglasje k 
sodni poravnavi, sklenjeni med mestno občino in SGP-jem glede lastništva javnih 
zemljišč v Novi Gorici in tudi glede na to, da je že skupina občanov podala neke 
anonimne prijave.  
Dajem pobudo oziroma prošnjo, da nas župan oziroma občinska uprava obvesti o tem, 
kdaj bo predana dokumentacija in vsebina obeh točk sklepa, ki ju je predlagala naša 
svetniška skupina, se pravi, da se vsa dokumentacija preda računskemu sodišču in 
komisiji za preprečevanje korupcije.  
Takoj, ko bo to storila občinska uprava, prosim, da svetnike o tem nemudoma obvestite 
in ponovno polagam na dušo, da tudi vsebino obeh sklepov s to dokumentacijo pošljete 
na obe pristojni inštituciji.  

 
 

 Projektni pisarni (UD): 
 

-      svetnika Gregorja Veličkova – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  
Predlagal sem tudi, da bi se na Trnovsko–Banjški planoti od Trnovega naprej na nek 
način vzpostavilo režim, na podlagi katerega bi dnevni obiskovalci, tisti, ki hodijo na 
piknike, vemo kdo je to na tem območju v glavnem, plačali takse, da bi lahko na ta 
račun imela nekaj tudi občina, nekaj tudi krajevna skupnost. Ocenil sem, da bi bil izplen 
tega v prvem letu približno 65.000,00 EUR. Odgovor sem dobil v smislu prejšnjega 
»bomo proučili« in na koncu: »Glede vsebinskega dela bi bilo projekt smiselno umestiti 
v celovito urejanje turistične infrastrukture na Trnovsko–Banjški planoti skladno z 
občinskim prostorskim načrtom.«  
G. župan, menim, da je to signal, da se v tem mandatu to ne bo obravnavalo na nobeni 
seji nobenega organa. Upam, da ne bo tako, ampak, da boste zadevo vzeli resno. 
Govorimo o prihodkih občine, ki so vsak dan manjši.  

      

 
 Oddelku za družbene dejavnosti: 

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo:  

Mestna občina Nova Gorica se rada ponaša z nazivom »mesto mladih«, ki pa področja 
delovanja mladinskega sektorja nima najbolje urejenega. Sicer se s tem področjem 
ukvarja oddelek za družbene dejavnosti, ki sodeluje z mladinskim centrom in ostalimi 
organizacijami, ki izvajajo mladinske programe in projekte. Dosedanji način dela ne 
omogoča dovolj ciljno usmerjenega in bolj sistematičnega dela na področju mladine, ki 
bi hkrati zagotavljalo večje sodelovanje mladih in njihovih predstavnikov z lokalno 
skupnostjo.  
Mladi so ena najbolj ranljivih skupin v družbi posebej v sedanji gospodarski in finančni 
krizi, zato dajem svetniško pobudo, da se v okviru mestne uprave MONG na oddelku za 
družbene dejavnosti ustanovi samostojna služba, ki bo zagotavljala večanje kompetenc 
mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z 
manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje 
mladih ter spodbujanje raziskovalne dejavnosti mladih.  
Prav tako predlagam, da se za večje uresničevanje interesov mladih v okviru Mestnega 
sveta MONG ustanovi samostojna komisija za mladinska vprašanja, ki bo poleg 
svetnikov imela v sestavi predstavnike nevladnega sektorja, ki jih predlagajo mladi s 
stalnim bivališčem v naši občini oziroma nevladne mladinske organizacije, ki se 
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ukvarjajo z delom na področju mladih v MONG. Tako bi se lahko zagotovilo kvalitetno in 
kontinuirano delovanje mladine v naši občini, zlasti pa pogoji za sodelovanje mladine z 
lokalno skupnostjo pri odločanju o za njih pomembnih področjih.   

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo:  

Pri predstavitvi delovanja Mladinskega centra Nova Gorica je bila v sklopu razprave 
podana pobuda za vzpostavitev »vaških mladinskih centrov» v večjih krajevnih 
skupnostih, saj je v njih delovanje mladinskega centra nujno potrebno. Prednost takega 
delovanja je njihova neposredna bližina mladim v njihovi okolici. Tako bi mladi lahko še 
aktivneje preživljali svoj prosti čas ter z raznimi delavnicami bogatili neformalno 
izobrazbo. 
Dajem svetniško pobudo, da se čim prej vzpostavi delovanje mladinskega centra v tistih 
krajevnih skupnostih MONG, kjer so za to zainteresirani ter da se to uvrsti v prioriteto 
razvoja in programa Mladinskega centra Nova Gorica. 

 
-      svetnice Ane Marije Rijavec – naslednjo pobudo:  

Moja pobuda se nanaša že na pobudo iz ene izmed prejšnjih sej o zaščiti in odloku o 
kulturnih spomenikih lokalnega pomena.   
Včeraj nam je bilo na seji odbora za kulturo, šolstvo in šport obrazloženo, da na 
današnji seji te točke ni zaradi tega, ker je v domeni z Zavodom za kulturno dediščino, 
da pripravi ali kategorizira vse spomenike, ki so v goriški občini.  
Prav zaradi tega bi podala dopolnilno pobudo glede spomenikov lokalnega pomena, in 
sicer, da se kulturni spomeniki lokalnega pomena uvrstijo v tri sklope ali tri območja 
zaradi lažjega razumevanja in pa tudi vrstnega reda urejanja ali zaščite teh spomenikov, 
in sicer zaščita kulturnih spomenikov v mestu, zaščita kulturnih spomenikov v 
obmestnem območju ali periferiji in zaščita kulturnih spomenikov na podeželju. Mislim, 
da bi bilo s tem predlogom bolj jasno tudi ljudem, kje kakšen spomenik stoji in kakšno 
prioriteto ima glede zaščite, ko bodo seveda na Zavodu za kulturno dediščino sprejeli 
po vrstnem redu, torej zapisali spomenike, ki pridejo v odlok o zaščiti.  

 
-      svetnika Otona Filipiča – naslednje vprašanje: 

Kot svetnik NSi sem v letu 2012 podal pobudo, po kateri je bil na 20. seji 20. septembra  
2012 sprejet sklep, in sicer za pripravo odloka o sofinanciranju vzdrževanja sakralnih 
objektov, ki naj bi bil objavljen tudi v Uradnem listu RS.   
Ker je v poročilu o izdanih sklepih navedeno, da je priprava odloka v izvajanju, 
sprašujem, ali je odlok že pripravljen, če morda še ni pa sprašujem, v kateri fazi je? 

 
 
 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

Nekaj krajanov Solkana se je obrnilo name s pritožbo o zanemarjenosti Solkana v 
nasprotju z Novo Gorico, in sicer nepokošena trava, tudi na otroškem igrišču, čiščenje, 
plevel ob pločnikih…  
Zanima me, ali so to posledice tako sklenjene koncesijske pogodbe (pogostnost 
košnje..) ali so vzroki drugje? Prav tako me zanima nadzor nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe na terenu, kdaj se je zadnjič izvedel in kako pogoste so kontrole? 
   

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  
Zanima me kako je s pokritjem odprtega kanala kanalizacije, ki se nasproti kajak centra 
v Solkanu steka v reko Sočo? Sedaj, ko ljudje iščejo osvežitve ob Soči, jih sprejmejo 
vse prej kot prijetne vonjave fekalij, ki po nepokritem jašku tečejo naravnost v Sočo. 
Lahko si le predstavljamo kakšen vtis naredi to na turiste in ne nazadnje kako prijetno je 
to bilo za vse, ki so spremljali prvenstvo v kajaku. 
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 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 

-      svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje: 
V bližnji prihodnosti se nam obetajo novi davki na premoženja. V mestni občini že 
imamo zelo visok davek na nepozidana stavbna zemljišča, davek, kateri je nepravičen 
do občanov, predvsem pa ne služi svojemu prvotnemu namenu, da bi pospešil 
pridobivanje zemljišč za gradnjo. V teh kriznih časih zanimanja za nakup zemljišč 
praktično ni. Cene so se več kot prepolovile, davek pa ostaja enormno visok. Da je 
temu res tako, potrjuje tudi neformalni izračun novega davka na nepremičnine, po 
katerem bi lastnik luksuzne hiše na elitni lokaciji na obali vredne več kot po milijona 
evrov plačal letni davek v višini 1.260,00 EUR, lastnik nepozidane parcele na obrobju 
Nove Gorice, vredne približno 40.000,00 EUR, pa plača trenutno na leto 1.100,00 EUR 
davka.  
To pomeni, da so lastniki, kateri so bili prisiljeni sprejeti prekategorizacijo zemljišč, 
katera so v naravi po večini najboljša kmetijska zemljišča, v teh letih plačevanja davka 
že odkupili delež svojih parcel. Dobesedno so kupili lastna zemljišča.  
Zanima me, ali se bo ta davek z uvedbo novega davka ukinil, ali bodo občani primorani 
plačevati dva davka, seveda tisti, ki bodo to zmogli? 

 
-      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednje vprašanje:  

Name so se obrnili prebivalci na vplivnem območju OPPN Ronket, ki se pripravlja. 
Mestna občina Nova Gorica je v mesecu maju letos razgrnila Občinski podrobni 
prostorski načrt Ronket. Glede na to, da je bilo s strani prebivalcev veliko 
nezadovoljstvo s predlogom me zanima, kolikšne so bile do sedaj in kolikšne so še 
planirane finančne obveznosti občine v zvezi s pripravo tega načrta? Zanima me tudi, 
kako je potekala priprava tega OPPN-ja pred njegovo razgrnitvijo, torej, ali je ta OPPN 
potrdila tudi županova komisija, ki je za to tudi neformalno sicer ustanovljena? Zanima 
me še, ali se bo glede na pripombe v razgrnitvi ta OPPN spreminjal v večji meri oziroma 
ali se bo morda sploh pripravil nov OPPN?  

 
-      svetnika Stanka Žgavca – naslednje vprašanje:  

V času priprav na gradnjo kampusa na lokaciji pod Kapelo oziroma na levem bregu 
potoka Koren, kjer so bili in so še danes vrtički, ki jih posedujejo meščani Nove Gorice, 
so pristojni s pisnimi obvestili, ki so bila nalepljena na tam stoječe lesene drogove in na 
ograje, obveščali vrtičkarje o pričetku določenih del in jih pozvali k opustitvi obdelave 
zemljišč. V posledici tega je nekaj vrtičkarjev opustilo obdelavo zemlje.  
S potekom časa, gre namreč za par let nazaj, so ta opuščena zemljišča pričeli 
obdelovati drugi občani. Pri tem so stopili v posest večjih površin zemljišč. Vrtičkarji, ki 
so kljub gornjemu obvestilu nadaljevali z delom na zemljiščih, opozarjajo, da tako 
posedovanje površin presega pojem vrtičkarstva ter da so novi posestniki dele zemljišč 
tudi oddali v obdelavo drugim, kar smatrajo za nepravilno in moteče postopanje.  
Zato sprašujem, kaj je bilo s strani mestne občine in strokovnih služb narejeno na temo 
vrtičkarstva v Novi Gorici? Pozivam k ureditvi navedene problematike v izogib sporov in 
samovolje.  

 
-      svetnika Mirana Müllnerja – naslednji predlog: 

11. septembra 1960 je bil na Erjavčevi ulici postavljen spomenik Edvardu Rusjanu. 
Spomenik je v dobrih petdesetih letih za nas Novogoričane s svojim pogledom na sinje 
prostrano nebo postal simbol in oblika svobode. Od izgradnje Eda centra, ki leži v 
neposredni bližini, pa je postalo jasno, da je bilo ime Edvarda Rusjana in posledično 
spomenik izrabljen s pomočjo takratne politike le v komercialne in gradbeno 
špekulativne namene.   
Sedanji center nima prvotne zasnove, v oknih pa ne odseva obris legendarnega letala z 
imenom Eda, kot je bilo Novi Gorici obljubljeno. S svojo velikostjo je center spomenik 
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popolnoma zasenčil in ga postavil na nivo brez potrebnega hišnega predpražnika ter s 
tem popolnoma zasenčil njegovo simbolno vrednost. Dejstvo je, da je potrebno 
spomenik in njegovo okolico obnoviti, ojačiti in urediti, o čemer se vsi strinjamo, bilo pa 
bi lahkomiselno obnavljati spomenik in okolico brez odprte diskusije in temeljitega 
razmisleka, ali je ta lokacija, ki spomenik postavlja v senco zgrajenega centra, danes 
sploh še prava. To bi bilo izjemno neracionalno.  
Zaradi tega, da spomeniku vrnemo pogled na nebo, predlagam, da mu poiščemo boljšo 
lokacijo, ga prestavimo bolj na vzhod in malce višje, to je na sam vhod v mesto, torej 
nekje na območje med Borovim gozdičkom in Grčno, kjer bi bil lepo viden vsakomur, ki 
vstopa v mesto. S tem bi mu vsekakor vrnili vso veličino, povrnili svežino in priznali 
njegovo legendarno svobodo.  
Moje vprašanje dopolnjujem oziroma predlagam, glede na to, da bo to problematiko 
obravnavala komisija za okolje, da se uvrsti to problematiko kot samostojno točko 
dnevnega reda na eno od naslednjih sej mestnega sveta, tako, da imamo tudi mestni 
svetniki možnost povedati, kaj se bo na tistem mestu dogajalo in kako bomo ta prostor 
uredili, kajti dejstvo je, da vsa stroka samo pobira sredstva, da se delajo načrti, projekti 
na projekte, ki jih drago plačujemo, realizacije pa ni nobene.  

 
-      svetnika Gregorja Veličkova - naslednjo pobudo: 

Torej, nadaljeval bom s prostorskimi plani te občine.   
Kot sem slišal, na občini pripravljate neke spremembe OPN-ja, to je dokumenta, ki je bil 
sprejet na mestnem svetu, in sicer v taki obliki, da bi šel na ministrstvo brez vedenja 
mestnega sveta. Na svetniških skupinah smo to zadevo predebatirali. Popravljanje 
OPN-ja seveda pozdravljam, tudi spremembe, če bodo pripravljene v taki smeri, da 
bodo omogočile vsaj nekaj od prepovedanih gradenj, vendar bi predlagal, tako kot smo 
se dogovorili na sestanku predstavnikov svetniških skupin, da pred pošiljanjem v 
Ljubljano, pošljete dokument v morebitno dopolnitev tudi nam mestnim svetnikom, ki 
smo ne nazadnje dokument tudi sprejeli.   
Po plazenju po dokumentu OPPN sem ugotovil, da je predvidenih na Ajševici, v Lokah, 
v Rožni Dolini najmanj šestindvajset OPPN-jev. To je šestindvajset dokumentov, ki 
morajo biti sprejeti, da bodo ljudje lahko na tistih območjih začeli graditi. To je ogromno 
število dokumentov, če vemo, da OPPN po navadi ureja tudi kanalizacijo, ki jo je 
potrebno   seveda tudi izvesti in tako naprej in tako naprej. Ne se slepiti prosim, denarja 
za to pa ni. Vsak predviden OPPN pomeni omejitev gradnje. Tako je treba pri 
predvidevanju OPPN- ja oziroma ob sprejetju tega v občinske prostorske plane biti zelo 
previden.  
Rad bi podal pobudo, da pogledamo kako je bilo v zadnjih desetih letih. Zato 
predlagam, da občinska uprava do naslednje ali še naslednje seje, če bo premalo časa, 
ugotovi koliko OPPN-jev je bilo v zadnjih desetih letih predvidenih, koliko narejenih, 
koliko sprejetih na mestnem svetu, koliko od tega izvedenih, se pravi, da so bile tudi 
izvedene kanalizacije in tako naprej in koliko neizvedenih. Naj predstavi stroške teh 
OPPN, za posamezni OPPN in skupno, naj navede izvajalce in zunanje sodelavce za 
posamezni OPPN in pri vsakem OPPN navede odgovorno osebo na mestni občini.  

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo:  

V Solkanu pri hotelu Sabotin se je uredilo krožišče, za katero so seveda krajani Solkana 
zelo zadovoljni, ravno tako tudi svet krajevne skupnosti, kljub temu seveda ne bom 
komentirala tistih črno rumenih oznak in tako naprej, ki nekako ne sodijo v ta sicer 
starejši del, ampak imam nekoliko drugačno pobudo.  
V sredinskem delu, ki je sicer nekoliko majhen, so kajakaši postavili ob priložnosti 
svetovnega prvenstva en kajak. Nekako se mi je utrnila misel, da bi se pač proučilo 
možnost, da bi mogoče spomenik kajakaštvu, ki je na zelo neugledni legi ob marketu 
precej neopazen, za njim štrli tudi sam napis Mercator, preselili v ta osrednji del tega 
krožišča. 
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-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  
V Grgarju še sedaj ni nameščeno obljubljeno ogledalo za tiste voznike, ki prihajajo iz 
Banjške strani. Zanima me, ali se je pozabilo ali so postopki tako dolgotrajni? 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog:  

V predoru Panovec me zelo motijo žice, ki so tako grobo in neokusno potegnjene po 
notranji površini predora, še zlasti na zunanjem kamnitem delu, zato predlagam, da bi 
se poiskalo rešitve, kako prekriti in z videzom predora uskladiti ta tehnični del. 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

Ponovno bi opozorila na klančine ob pločnikih, kar predstavlja problem tako za mamice 
z vozički kot invalide. Ko sem dala pobudo o asfaltnih klančinah (majhen strošek) tudi 
ob spuščenih pločnikih (po nekod so višinske razlike tudi do 5 cm), se  je nekaj tega 
uredilo v centru mesta, potem pa se z deli ni več nadaljevalo.  
Sprašujem kje je vzrok? 
 

-      svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje: 
Že konec maja letos bi po načrtih moral zaživeti pilotni projekt urbanih goriških vrtičkov. 
Ker se to še ni zgodilo, sprašujem župana, zakaj projekt zamuja in kdaj bo mestna 

občina objavila razpis za dodelitev v upravljanje vrtičkov zainteresiranim občanom?  
  
 

 Stanovanjskemu skladu MONG – javni sklad: 
 

-      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednje pismeno vprašanje:  
Drugo vprašanje se nanaša ravno tako na območje blokov ob Vojkovi cesti na Ronketu. 
Prebivalci so vložili tožbo proti Stanovanjskemu skladu MONG zaradi napak pri gradnji, 
za katere še vedno velja garancijski rok. Stanovanjski sklad je bil prodajalec stanovanj 
in je kupcem izdal garancijske liste ter na ta način prevzel obveznosti za odpravo napak 
v garancijskem roku.  
Ali so pripravljeni scenariji v primeru, da stanovanjski sklad tožbo izgubi in bo moral 
plačati (po oceni) okoli pol milijona evrov za sanacijo blokov? Zakaj to vprašanje; 
namreč izvajalec gradnje je bilo podjetje SGP Gorica, s katerim je dogovorjena 
poravnava z občino za zemljišča v mestu in poraja se hipotetično vprašanje, ali bo 
morda potrebno kriti stroške iz občinskega proračuna tudi zaradi slabe izvedbe gradnje 
blokov na Ronketu s strani SGP? 

 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


