
 

1 

          4   
 
Številka:          900-1/2012 -1                                                                                
Nova Gorica:   16. februar 2012  
 
 
  

P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih  14. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila  2. februarja 2012  
 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:  

 Odlok o proračunu MONG za leto 2012 

 Statut MONG  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje 
in izvedbe prireditev v MONG 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v MONG 

 Odlok o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem 
domu v Novi Gorici 

 Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne sluţi več svojemu namenu.   
 
 
Izdani so bili sklepi: 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih 13. seje MS MONG, ki je bila 22. decembra 
2011 in 3. izredne seje MS MONG, ki je bila 17. januarja 2012 

 ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika MONG v svetu 
zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica 

 o imenovanju nadomestnega predstavnika MONG v svetu zavoda Javni zavod za 
šport Nova Gorica  

 ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednice komisije za 
mednarodne odnose 

 o imenovanju nadomestnega predsednika komisije za mednarodne odnose 

 o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritoţb zoper policiste 

 o imenovanju strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev v MONG 

 o podaji negativnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra 
Nova Gorica 

 o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Čepovan 

 o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške 
šole Nova Gorica 

 o predlogu Odloka o proračunu MONG za leto 2013 se opravi druga obravnava in se 
pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave  

 Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave MONG in Občine Brda 
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 o sprejemu dopolnjenega programa dela MS MONG za koledarsko leto 2012 in mesec 
januar 2013 

 o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim, vse na območju k.o. Kromberk. 
 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 

 Kabinetu ţupana: 
       -    svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednji predlog: 

Imam kar nekaj pobud in bom kar pohitela. Najprej predlagam, da se na eno izmed 
naslednjih sej do poletnih počitnic uvrsti na dnevni red varnost občank in občanov v 
Novi Gorici. Prijetno me je presenetilo dejstvo, da MONG sodi med mestne občine z 
najmanj kriminala, po drugi strani pa mediji objavljajo, da se povečuje število vlomov v 

hiše in kar je še bolj zanimivo se v lokalnem mediju znajdeta oba članka na isti strani.  
       -    svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

V Ljubljani se vozijo z novimi mestnimi kolesi. V samopostreţnem sistemu izposojajo 
bicikelj ţe kar nekaj časa, in to seveda imenitno dopolnjuje druge oblike javnega 
prevoza v mestu. Kolesa v samopostreţnem sistemu izposoja bicikelj so na območju 
širšega središča mesta na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu in skoraj praktično 
brezplačno. Voţnja s kolesom je zagotovo prispevek k čistejšemu zraku oziroma eden 
izmed moţnih ukrepov za čistejši zrak. Zato predlagam, da naj se prouči primere 
dobre prakse iz Ljubljane in na tej osnovi uvede tudi v Novi Gorici, saj bi zaradi 
ugodnejših klimatskih razmer bila sezona voţnje s kolesi bistveno daljša.  

       -   svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

Predlagam tudi, da se ob 1. novembru, ko predstavniki MONG polagajo vence na 
grobiščih, vključi tudi spomenik nesrečnim vojakom Jugoslovanske ljudske armade, ki 
so izgubili ţivljenje pri gradnji ceste na Banjšice.  

 
 

 Oddelku za gospodarstvo: 
       -    svetnice Patricije  Šulin  – naslednjo pobudo: 

Imam dve svetniški pobudi. Glede na mojo svetniško pobudo na lanski junijski 
seji mestnega sveta MONG, se predvideva v letu 2012 pridobiti nepremično 
premoţenje, ki je v lasti fizične osebe, ki jo ţe sedaj uporabljalo za parkirišče 
za vzletišče zmajarjev in padalcev, ki prihajajo iz domačega, evropskega in 
svetovnega okolja. Parkirišče se nahaja pribliţno 1 km pred Trnovim. Pogoji za 
letenje so na tem območju zelo ugodni, saj je jadranje moţno tudi pozimi, tudi 
ko je višje v Vipavski dolini burja.  
Predlagam, da se po odkupu, parkirišče čim prej primerno uredi in tudi tako, da 
bo nanj opozarjal prometni znak, ter da bodo na njem vzpostavljeni koši za 
smeti. Po nekaterih ocenah naj bi nad letišče letno prišlo do pribliţno 5000 
ljudi, kot ţe rečeno, iz domačega in svetovnega okolja. Tu vidim priloţnost, da 
se ob ureditvi parkirišča nanj postavi info turistična hišica, ki bi športnikom 
ponujala prospekte, brošure, zemljevide, saj je v turizmu promocija eden 
najpomembnejših sestavin trţenjskega spleta. Športniki sedaj iz vzletišča 
preprosto odletijo v dolino, pravzaprav brez informacije, da se nahajajo na 
planoti, ki ima tudi v geografskem oziru veliko naravnih danosti, kulturno 
zgodovinsko dediščino in neokrnjeno naravo. Predlagam, da se razmisli tudi o 
moţnosti, da bi se parkirišče in info hišico dalo v upravljanje kateremu izmed 
društev v MONG ali v najem kateremu izmed gostincev, ki je zainteresiran na 
tem območju razširiti svojo gostinsko in turistično ponudbo.  

       -    svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 
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Navezala bi se na odgovor na pobude in vprašanja svetnikov glede odkupa parcela št. 
1711/3 k.o. Bate, ki je bila delno odkupljena za potrebe širitve tako cestišča, kot 
prireditvenega prostora pred dvorano KS v Batah. Sklepam, da je v stavbišče zajeta 
tudi nekdanja odkupna postaja mleka. V odgovoru pač to ni bilo izrecno omenjeno, 
vendar je tam in predlagam, tudi v dogovoru s predsednikom krajevne skupnosti, da 
se to stavbišče uredi z vsebinami, kot je na primer muzej ţganje kuhe, za katerega je 
Goriški muzej ţe iskal prostore v Dragovici.  
Predlagam, da se imenuje delovna skupina s predstavniki muzeja, krajevne skupnosti, 
MONG, zeliščnega centra in Regijske razvojne agencije, ki naj pripravi vsebine 
oziroma projekt in naj se zato poišče seveda tudi ustrezna sredstva na razpisih. S tem 
bi seveda ohranili del izročila in dopolnili turistično dejavnost na Trnovsko–Banjški 
planoti. 

 
 

 Oddelku za druţbene dejavnosti: 
- svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo: 

In še druga svetniška pobuda. V proračunu MONG za leto 2012 so na postavki 156 
sredstva za izgradnjo otroških igrišč predvidena sredstva v višini 27.000,00 EUR. 
Dajem pobudo, da se del teh sredstev nameni ureditvi otroškega igrišča z vgradnjo 
varnostne podlage in postavitvijo podlage za izgradnjo otroškega igrišča v KS 
Šempas, katerega bi lahko uporabljali tudi otroci iz bliţnje KS Ozeljan in KS Osek-
Vitovlje. Otroško igrišče z igrali za otroke, kot so gibajoči most, dvojna gugalnica, 
igrala na vzmet in podobno, bi lahko postavili na občinsko zemljišče, ki se nahaja ob 
športnem igrišču v bliţini Kulturnega doma Šempas. 

- svetnika Borisa Rijavca – naslednji predlog:  
Na odboru za prostor smo na zadnji seji sprejeli tudi eno pobudo, ki jo sedaj 
posredujem, in sicer gre za zadevo, ki je bila s strani svetnice Mirjam Bon Klanjšček 
podana na eni zadnjih sej odbora za prostor. V tej pobudi je govorila o postavitvi, 
predlagala je postavitev začasnega otroškega igrišča na Ronketu in odbor za prostor 
podpira to pobudo svetnice Mirjam Bon Klanjšček za postavitev tega začasnega 
otroškega igrišča na Ronketu. 
Zato občinski upravi predlagamo in dajemo ponovno pobudo, da pri reševanju te 
problematike prevzame aktivnejšo vlogo in na Ronketu v čim krajšem času zagotovi 
postavitev otroškega igrišča.   

 
 

 Oddelku za okolje in prostor: 
   -    svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

Druga pobuda se nanaša ponovno na tigraste komarje, ki so jo dali ţe svetniki za 
mano in pred mano in tako naprej. Vedeti je treba, da ta mrčes ni samo nadleţen, pač 
pa je tudi lahko prenašalec nevarnih virusnih bolezni. Glede na večkrat sproţene 
pobude, kot sem ţe omenila, je zimski čas primeren za zatiranje tega krilatega 
mrčesa, ker zlasti velja za področje mesta, kjer imajo ljudje vrtove, različne stoječe 
vode, ribnike in tako naprej. Prav tako bi dodala, da je Občina Šempeter-Vrtojba ţe 
izdala brošuro za občane z ustreznimi napotki, kako naj ravnajo. Predlagam, da 
podobno brošuro pripravi tudi MONG. 

 
 

 Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe: 
      - svetnika Črtomirja Špacapana – naslednje vprašanje: 

In tretjič, zadnje vprašanje in tudi zadnjič. Vseeno bi prosil upravno enoto, da mi 
odgovori malo bolj konkretno, kako je s pridobivanjem gradbenih dovoljenj v naši 
občini. Še vedno trdim, da je naša občina ena izmed tistih, ki ima najdaljši čas od 
vloge do izdaje gradbenih dovoljenj. Zadnjič sem dobil odgovor, ki je podoben tistemu 
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od MIP-a in bom vztrajal, dokler pač ne bom dobil odgovora na vprašanje, ki sem ga 
postavil. 

    -   svetnice Ane Marije Rijavec – naslednja pobuda:  

Imam dve krajši pobudi, ki se nanašata na ureditev zelenice na Cankarjevi ulici. Med 
stavbami na Cankarjevi ulici od številke 74 do 82 je zelenica s klopcami, a te klopce so 
dotrajane, poškodovane, nekatere manjkajo, tiste, ki pa še obstajajo, jim manjkajo 
lesene letve. Matere z otroki in ostali stanovalci se tu radi zadrţujejo, a na ţalost se 
sedaj nimajo skoraj kam usesti, zato dajem pobudo za popravilo klopi in seveda tudi 
ostalo ureditev zelenice.  

-   svetnice Ane Marije Rijavec – naslednja pobuda:  

Druga pobuda se nanaša ob isti zelenici na betonske robnike na parkirnih mestih ob 
katerih sem tudi prej govorila. Torej je ista zelenica in isti pločniki pri parkirnih 
prostorih. Betonski robniki so ostri in nevarni za avtomobilske gume, zato dajem 
pobudo, da bi se robniki menjali z zaobljenimi, kakor se to dela zadnje čase, tako, da  
bo parkiranje bolj varno, pa tudi estetsko. Mislim, da za to niso potrebna velika 
sredstva ampak le malo dobre volje, ker smo stanovalci stavb ob zelenici, dobro 
namerno rečem, lahko nekako pozabljeni, saj smo ţe na drugem koncu Cankarjeve pri 
meji s Solkanom. Za ugodno rešitev se vam ţe v naprej zahvaljujem.  

      - svetnika Stanka Ţgavca – naslednje vprašanje: 

Imam dve vprašanji, in sicer najprej se strokovni sluţbi oziroma oddelku za 
infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe zahvaljujem za kvaliteten odgovor na moje 
vprašanje, torej ta odgovor sem dobil na prejšnji redni seji. Nanaša se pa na moje 
vprašanje glede izkoriščenosti posameznih prog mestnega prometa. Iz tega odgovora 
izhaja, da ţe 10 mesecev, torej je nesporno ugotovljeno, da je promet na teh progah, 
ki so tu naštete upadel in da bo, tako jaz razumem, občina po nepotrebnem plačala 
105.500,00 EUR oziroma v sedanjih 10 mesecih od začetka aprila pa do začetka 
februarja je to 10/12 oziroma 87.000,00 EUR. To pa pomeni, da bi lahko muzej, hišo 
muzeja  za Aleksandrinke  ţe kupili, pa imeli denar še za stavbno pohištvo. Navedeno 
je tudi, da je bil 5.12. podan predlog ţupanu za imenovanje komisije, ki bo pač 
predlagala spremembo koncesijske pogodbe. 
Sprašujem, ali je ta koncesijska pogodba ţe spremenjena oziroma je najprej ţupan 
imenoval komisijo in v kakšni fazi, torej kdo so člani komisije in v kakšni fazi je delo te 
komisije? 

      - svetnika Stanka Ţgavca – naslednje vprašanje: 

Drugo pa bi rekel, spet sprašujem kako je s statutom javnega podjetja KENOG. V 
kakšni fazi je ta statut in kdaj bomo seznanjeni z gradivom oziroma s temi 
spremembami in uskladitvijo statuta?  

      - svetnika Mirana Müllnerja - naslednje vprašanje: 
Na Gregorčičevi ulici ob vrtcu Najdihojca bi bilo smiselno umiriti promet in pred 
prehodom za pešce poloţiti leţeče policaje. Ulica je namreč enosmerna, avtomobili so 
pred vrtcem parkirani na obeh straneh ceste, otroci so tako teţko vidni in kaj lahko se 
zgodi, da bo kakšen nepreviden voznik povozil kakšnega malčka, ki bo sicer pravilno, 
a neprevidno prečkal cesto gredoč v vrtec ali iz njega. Predlagam, da se tam postavi 
stanje podobno kot na cestišču pred Osnovno šolo Frana Erjavca za večjo varnost 
otrok. To bi bil predlog. 

       - svetnika Mirana Müllnerja - naslednje vprašanje: 

Potem bi pa imel dve kratki vprašanji. Eno je, kdo nadzira izvajanje koncesijskih 
pogodb, ki so bile v prejšnjem mandatu podeljene podjetju Komunala? 
Drugo vprašanje. Koliko kilogramov odpadkov je Komunala po posameznih segmentih 
v letu 2012 odloţila na odlagališču v Stari Gori?  

       - svetnika Tomaţa Belingarja – naslednji predlog:  

V času deţevja je zaradi slabega odvodnjavanja veliko prehodov za pešce zalitih z 
vodo, npr. na Delpinovi, Cankarjevi, Rejčevi, Kidričevi ulici. Pešcem je tako 
onemogočeno prečkanje ulice na prehodu za pešce in prečkajo ulico, pač tam kjer je 
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mogoče. Lep primer takega prečkanja imamo na prehodu za pešce z Bevkovega trga 
k občinski stavbi in predlagam, da se prehod za pešce pregleda in ustrezno sanira. 

       -   svetnice Kaje Draksler - naslednji predlog: 

Imam eno svetniško pobudo, in sicer predlagam, da občina oziroma pristojne sluţbe 
preverijo lastništvo celotne sprehajalne poti ob Kornu, mimo tega nogometnega igrišča 
in v kolikor je to mogoče, slednje tudi uredi. Pot na obeh straneh Korna je namreč 
priljubljena sprehajalna pot. Ta postane ob deţju navadno eno samo blato, zato 
predlagam, da se, v kolikor je to seveda moţno, nasuje s kakšnim primernejšim 
materialom in opremi s tako imenovanimi pasjimi stranišči, da bo bolj primerna za vse 
obiskovalce.  
 

 
 
 
 
Miran Ljucovič 

        VODJA SLUŢBE MS 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


