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Številka: 900-11/2014-28  
Nova Gorica, 24. junij 2014                                                                                                                                                       
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 38. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 22. maja 2014 
 
 
 

38. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. maj 2014  
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o izvršenih sklepih 37. seje MS, ki je bila 17. 
aprila 2014 in nadaljevanja 37. seje MS, ki je bila 6. 
maja 2014   

●   

2. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Jasne 
Rojc, Rudolfa Šuligoja, Andreja Šušmelja, Mykhayla 
Madana za ravnatelja Gimnazije Nova Gorica 

●   

3 Skleo o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
Mykhayla Madana in Sandija Vrabca za ravnatelja 
Glasbene šole Nova Gorica 

●   

4. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
Janeza Kobeta, Tatjane Krapše, Mykhayla Madana, 
Rosane Pahor in Leonide Gregorič za ravnatelja OŠ 
Milojke Štrukelj Nova Gorica  

●   

5. Sklep o imenovanju Elvire Šušmelj, Dejane Baša, Kaje 
Širok in Bogdana Vrčona kot predastavnike MONG v 
svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica  

●   

6. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve   ●   

7. Sklep o seznanitvi s Poročilom Nadzornega odbora 
MONG o izvršenem nadzoru JP Komunalna 
energetika Nova Gorica d.o.o. 

●   

8. Sklep o seznanitvi  s Poročilom o delu Nadzornega 
odbora MONG 

●   

9. Sklep o seznanitvi  s poročili o delovanju zavodov za za 
leto 2013, in sicer Univerza v Novi Gorici,  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in 
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske. 

●   

10. Podpira se prizadevanja VIRS in Fakultete za 
elektrotehniko v Ljubljani, da se zagotovijo potrebna 
finančna sredstva za delovanje visokošolskega 
programa za multimedijske komunikacije v Novi Gorici 
tudi v prihodnje.  

 ●  

11. Sklep o seznanitvi z izrednim poročilom o delu 
zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 

●   
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od 10. 3. 2013 do 13. 11. 2013. 

12. Mestni svet MONG poziva Ministrstvo za zdravje,  
da v rokih določenih v ponovnem pozivu za  
predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih  
pravic na območju Nacionalnega inštituta za  
javno zdravje, Območna enota Nova Gorica,  
z dne 19. 3. 2014, izbere in imenuje enega  
izmed prijavljenih kandidatov za zastopnika  
pacientovih pravic in mu zagotovi ustrezne pogoje dela.  

 ●  

13.  Sklep o izdaji soglasja, da se presežki prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let v javnih zavodih v letu 2014 
nameniijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in 
nakup opreme  

●   

14. Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda 
GOLEA, Nova Gorica za leto 2013 

●   

15. Sklep o sprejemu Poslovnega poročila družbe Mestne 
storitve, d.o.o., Nova Gorica za leto 2013 

●   

16. Pripravi naj se elaborat za usmerjevalno signalizacijo 
na podeželju s stroški in načinom financiranja. 

 ●  

17. Zaradi krize in stimulacije gospodarstva je potrebno 
najemnino za usmerjevalno signalizacijo gospodarskih 
subjektov znižati.  

 ●  

18. Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega 
sklada MONG za leto 2013 in Finančnega načrta za 
leto 2014   

●   

19. O predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG se 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

●   

20. Sklep o določitvi višine sejnin za člane nadzornih 
svetov JP KENOG, d.o.o. in JP Mestne storitve, d.o.o. 
Nova Gorica 

●   

21. Odlok o oskrbi s pitno vodo v MONG ●   

22. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju MONG 

●   

23. O predlogu Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne 
perspektive 2014-2020 se opravi druga obravnava in 
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave. Ker svetnice in svetniki zaradi naknadne 
uvrstitve omenjene točke nas dnevni red niso imeli na 
voljo potrebnega časa za pripravo pripomb, so bodo 
upoštevale tudi pripombe, ki bodo oddane naknadno, 
in sicer najkasneje do 20. junija 2014.   

●   

24. Ne sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o 
OPN MONG predlagatelja svetnika Valterja 
Vodopivca.  

●   

25. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega 
premoženja v MONG v letu 2014  

 ●  
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NADALJEVANJE 37. SEJE MESTNEGA SVETA, 6. maj 2014  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklepi za povečanje rabe lesa  ●  

2 Celostna študija lesnopredelovalne verige bi morala 
predvideti tudi obstoj podjetja, ki bi odkupovalo les od 
malih lastnikov na panju, ki nimajo možnosti izkoriščati 
lesa v lastni režiji in da bi se v biomasni center 
pripeljalo zgolj primerno obdelano surovino. 

 ●  

5. O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

●   

7. Zadolži se župana MONG, da sproži aktivnosti v smeri 
zaščite vodnih virov kot neodtuljivega javnega dobra, 
kar bi bilo potrebno vnesti v ustavo. 

 ●  

 
 
 
 
37. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. april 2014  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

4. O predlogu Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne 
perspektive 2014–2020 se opravi druga obravnava in 
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave. 

●   

 
 

 
 
34. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. januar 2014  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

25. MONG naj čim prej pripravi strategijo, iz katere bo 
razvidna jasna usmeritev s konkretnimi projekti v zvezi 
z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici. 

  ●  

27. Čim prej je potrebno sprejeti dopolnitev Lokalnega 
energetskega koncepta MONG.   

 ●  

 
 
 
 
33. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2013 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 
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3. V letu 2014 se realizira izgradnja Servisnega objekta v 
Športnem parku v Novi Gorici v skladu s projektno 
dokumentacijo. MONG zagotovi dodatno financiranje 
za izvedbo projekta. 

 ●  

 
 

 
10. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 11. december 2013 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

5. Občinsko upravo se zadolži, da pristopi k pripravi 
strategije nastopanja do državnih institucij z namenom 
ohranjanja oziroma privabljanja novih državnih 
subjektov na naše območje. K temu naj povabi tudi 
sosednje občinske uprave. Prav tako naj skupaj 
pripravijo strategijo odpiranja novih delovnih mest na 
našem območju, tako v javnem kot zasebnem sektorju. 
Ta dokument naj predvidi konkretne ukrepe in 
spodbude za odpiranje novih delovnih mest. 

 ●  

6. Mestni svet pooblašča župana MONG, da se z upravo 
Nove KBM d.d. v roku 60 dni dogovori za partnerski 
odnos med banko in občino, v smislu, da uprava Nove 
KBM d.d.: 
- imenuje v podružnici v Novi Gorici organ, ki bo 
pristojen za odločanje o podeljevanju kreditov lokalnim 
gospodarskim družbam in lokalnemu prebivalstvu, 
- zagotovi primeren fond sponzorskih oz. donatorskih 
sredstev na območju poslovanja podružnice Nova 
Gorica (vse sorazmerno glede na obseg poslovanja 
podružnice Nova Gorica v razmerju z ostalim delom 
NKBM d.d.) 
- ne posega v obstoj in ustroj lokalne leasing družbe. 
V kolikor se  županu z upravo Nove KBM d.d. ne uspe 
dogovoriti za ustrezen partnerski odnos iz prvega 
odstavka, pooblašča mestni svet župana, da se za tak 
partnerski odnos poskusi dogovoriti z drugo banko s 
sedežem v Sloveniji. 
O dogovorih iz prejšnjih odstavkov obvesti župan 
mestni svet in lokalno javnost o tem, da bo izvajanje 
partnerskega odnosa z drugo banko odvisno od višine 
depozitov lokalnih gospodarskih družb in lokalnega 
prebivalstva pri tej partnerski banki. 

 ●  

 
 
 
32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. novembra 2013 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

11. V točki 1. Celostna teritorialna strategija 2020, naj se 
točka b.) zadnjega odstavka glasi: »b) promocija in 

 ●  
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revitalizacija kulturno-naravne dediščine ter njeno 
vključevanje v čezmejno izobraževalno in turistično-
gospodarsko ponudbo (pilotni projekt Povodje Soče). 
V točki 2. Pilotni ukrepi, naj se cilja 1 in 3 projektne 
ideje glasita: - ovrednotenje krajine ob povodju reke 
Soče in – arhitektonska in funkcionalna revitalizacija 
kulturnozgodovinskih spomenikov čezmejnega 
območja. 
Vsebino projekta energetika je potrebno zastaviti širše 
kot projekt pametne skupnosti s področji: energija, 
mobilnost, industrija, voda in zrak. 
Člane odbora za gospodarstvo je potrebno seznaniti z 
informacijo o predstavnikih MONG-a v odborih EZTS-
GO. 
Predstavniki MONG v skupščini in odborih EZTS-GO 
naj člane odborov in komisij mestnega sveta redno 
seznanjajo z delom skupščine in odborov, tako, da bi 
lahko tudi člani odborov in komisij mestnega sveta s 
svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomogli k 
kvalitetnejšemu delu EZTS-GO.    

12. Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je potrebno 
sproti obveščati o spremembah celostne teritorialne 
naložbe s pilotnimi ukrepi. 

 ●  

 
 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. oktober 2013 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

12. Strategijo o športu v MONG bo potrebno sprejeti takoj, 
ko bo na nacionalni ravni sprejeta potrebna področna 
zakonodaja. 

 ●  

 
 
 
9. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2013 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

3.  Izdelan investicijski program je predpogoj za uvrstitev 
investicij v proračun. Svetnike MS je potrebno z 
investicijami seznaniti pred sprejemanjem proračuna.  

 ●  

4. MONG naj se aktivno vključi v reševanje odkupa 
oziroma stečajnega postopka MIP-a in zagotovi pomoč 
pri odkupu komunalne infrastrukture na območju 
gospodarske cone MIP ter spodbuditi iniciativo s 
sosednjimi župani oziroma občinami v zvezi s tem.  

 ●  

 
 
 
NADALJEVANJE 30. SEJE MESTNEGA SVETA, 24. september 2013  
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zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

7. Zaradi prijav na sredstva programa Leader je potrebno 
združiti višinski in nižinski del območja MONG v 
enoten program Leader. 

 ●  

8. Po sprejemu regijskega razvojnega programa in 
sektorskih projektov se le-te predstavi Mestnemu svetu 
MONG.  

 ●  

 
 

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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 

NI IZVRŠEN 

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.  

 ●  

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU  

NI IZVRŠEN 

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: 
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  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo: 

Dajem pobudo, da Mestna občina Nova Gorica  prizadetim v poplavah v Srbiji in Bosni 
in Hercegovini s posebnim sklepom mestnega sveta nameni denarno pomoč v višini 
10.000 EUR. 
Sredstva naj se poiščejo  v proračunu MONG v postavki 2302 Posebne proračunske 
rezerve in programi pomoči v primeru nesreč. 
MONG na svojih spletnih straneh sicer obvešča  občanke in občane o tem, kdo so 
organizatorji zbiranja pomoči. 

 
  -      svetnika Bojana Bratine - naslednjo pobudo:  

Glede tretjega vprašanja se zahvaljujem za poslan odgovor v zvezi z začetkom gradnje 
urgence pri Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Iz odgovora lahko 
slutimo, da se izmika gradnja urgence na Goriškem. Ob dejstvu, da se dokončne 
odločitve sprejemajo na Ministrstvu za zdravje in je iz odgovora čutiti tudi nemoč 
bolnišnice, predlagam, da se s problemom jasno in odločno spoprime tudi svet regije. 
Verjetno ni časa, da bi posamezni občinski sveti oblikovali stališča, zato naj župani vseh 
občin Goriške statistične regije postavijo brezkompromisne zahteve, da se razrešijo vsi 
problemi in se takoj začne graditi urgentni center, ki je že bil kot prednostni prvi na listi, 
sedaj pa naj bi bil na osmem mestu. Svet regije mora ministrstvu posredovati popolne 
informacijo o problematiki in predvidenih rešitvah, da preprečimo skrivanje za nerešljive 
zadeve, ki so izven kroga  odločanja ali ministrstva ali vlade. Predlagam tudi, da svet 
regije o stališčih in sklepih obvesti Mestni svet MONG in ostale občinske svete naše 
regije.  
 

 -       svetnika Tomaža Belingarja – naslednje vprašanje: 
Zanima me, kaj bo sedaj naredil in pripravil Novogoriški odbor za obeleževanje 100-
letnice I. svetovne vojne in s katerimi organizacijami na drugi strani meje se je povezal 
ter na koliko evropskih razpisih se je pojavil za pridobitev sredstev za promocijo 
dogodkov obeležitve I. svetovne vojne?  

 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:   

Imela bi nekaj pripomb. Sicer je res, da sem bila nekoliko sitna ob lepoti trga Vrtnice in 
ste mogoče pozabili na en odgovor in mogoče se komu zdi to nepomembno. Ampak še 
enkrat bi opozorila na redko rastlino, ki je bila posajena ob Kidričevem spomeniku, kje 
to je, kam je izginila, kdo se je odločil za presajanje, ker če bomo počeli na ta način v 
Novi Gorici, potem naši turisti si ne bodo imeli kaj ogledovati, ker namreč ob vsaki taki 
zadevi lahko narediš neko zgodbo in če bomo tako lomastili na nek način po mestu, ne 
bo dobro.  

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo: 

Dajem pobudo, da Mestna občina Nova Gorica ponudi brezplačno gostovanje na 
spletnih straneh društvom in neprofitnim organizacijam iz MONG. 
Obrazložitev: Društva in razne neprofitne organizacije nimajo vedno možnosti, da si 
vzpostavijo spletno stran, zato bi jim lahko MONG omogočila gostovanje na spletnih 
straneh z dodelitvijo domene in seveda s sprejetjem ustreznega pravilnika. 
 

 -       svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje: 
Na začetku mandata, g. župan, sem vam postavil svetniško vprašanje glede 
problematike, ki se odvija že kar nekaj let v Novi Gorici, in sicer glede lastništva tako 
imenovanega »komiteja« na Kidričevi 9. Takrat sem vam postavil vprašanje in dobil 
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sem odgovor, da bo to nedvomno postalo lastnina MONG, vendar zadeve niso šle v tej 
smeri. Pred kratkim sem bil obveščen, da Socialni demokrati rubijo Slovenski ljudski 
stranki zaradi neplačevanja najemnin v tisti stavbi, njihovo lastnino.  
Mislim, da je delovanje političnih strank in list v tej občini zelo, zelo neurejeno, da si 
vsak pomaga kot ve in zna, ampak kaj takega se v Novi Gorici še ni zgodilo. V zgradbi, 
ki jo niso nikoli kupili, ki so si jo prilastili, da ne uporabim še kakšne hujše besede, da so 
jo slovenskemu narodu po letu 1991 ukradli in si jo sedaj lastijo in da se to dogaja na 
takem nivoju, je popolnoma nesprejemljivo.  
Zato vas sprašujem, kaj ste naredili za to, da bi zaščitili lastnino MONG, kot ji po zakonu 
tudi pripada? Mislim, da je to nesprejemljivo in da je te stvari potrebno razrešiti. 

 
 -       svetnice Milojke Valantič – naslednje vprašanje: 

Na župana in občinsko upravo naslavljam sledeča vprašanja in prosim, da nam 
svetnikom na julijski seji podajo poročilo: 
1. V kakšni fazi izvajanja so še nerealizirani sklepi, ki smo jih sprejeli na sejah 

MONG? 
2.      Zakaj še niso bili realizirani?  
3.      Kaj je potrebno še narediti za njihovo realizacijo? 
4.      Kdaj pričakujejo, da se bo posamezen še nerealiziran sklep realiziral? 

 
  -      svetnika Aleša Jakina - naslednje vprašanje:   

Zanima me, ali je investicija Mrzlek zaključena in če je zaključena, ali je bila ustrezno 
prenesena v knjige MONG in nato naprej z ustrezno pogodbo o upravljavcu? 

 
 

 Projektni pisarni (UD):  

 
   -     svetnika Roberta Žerjala - naslednje vprašanje:   

Bom izjemno kratek. Imam vprašanje, kdaj bo MONG objavila razpis za izbiro izvajalca 
za izgradnjo telovadnice v Dornberku?          

 
  -      svetnika Mira Kerševana - naslednji predlog in vprašanje:    

Na pobudo Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino predlagam, da se takoj odstrani 
zimzelena živa meja ob lokalni cesti na Gradišču nad Prvačino med stanovanjskima 
hišama številka 12 in 14 oziroma na parceli številka 510/1 k.o. Gradišče. KS Gradišče je 
dobila v vednost dokončen sklep sodišča o odstranitvi navedene žive meje.   
Razraščena živa meja, ki raste na cesto ovira vožnjo vozil v tem delu ceste, srečanje 
dveh vozil je nemogoče, nevarno je tudi za pešce, zaradi ovinka je del ceste 
nepregleden in kljub prometnim znakom prihaja do kritičnih situacij.  
Na Gradišču smo dobili informacijo, da naj bi se z odstranitvijo žive meje počakalo do 
takrat, ko se bo saniralo ta del trase ceste Dornberk – Renče. Ker pa se to še ne bo 
zgodilo tako hitro, predlagamo,da se živo mejo v skladu z odločitvijo sodišča, takoj 
odstrani.  
Sprašujem tudi, kdo v občinski upravi je odgovoren da poskrbi, da se realizira odločitev 
sodišča? 

 
 -       svetnice Milojke Valantič – naslednje vprašanje: 

Član sveta zavoda Osnovna šola Šempas in nekaj zaskrbljenih staršev iz Šempasa mi 
je postavilo kar nekaj vprašanj v zvezi s prvo fazo dozidave in sanacije vrtca v Šempasu 
ter drugo fazo v katero naj bi bila vključena prometna ureditev pred šolo in vrtcem ter 
novi parkirni prostori. Naj povem, da otroci, vzgojitelji, učitelji in starši o izpolnitvi teh 
sanj čakajo že vrsto let. Število otrok v vrtcu in šoli se namreč iz leta v leto povečuje, 
prostora za dejavnost vrtca in šole pa je zato vedno manj. V vrtcu so otroci organizirani 
v osmih skupinah, skupine so polne. V zgradbi vrtca je prostora za šest skupin, dve že 
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vrsto let gostujeta na šoli, vendar je tudi na šoli velika prostorska stiska. Na šoli je letos 
organiziran pouk v sedemnajstih oddelkih in šestih oddelkih podaljšanega bivanja. Na 
razpolago je le petnajst učilnic in telovadnica. Za potrebe devetletke so na šoli že pred 
leti spremenili v učilnice dve garderobi, eno zbornico in dva kabineta. Učitelji sedaj 
deloma poučujejo v matičnih učilnicah, deloma gostujejo v drugih prostorih po šoli. Delo 
zato ne poteka normalno in sproščeno.   
Širitev je v planirani zgradbi treh igralnic pri enoti vrtca. S tem bi se tudi sprostile 
učilnice na šoli, tako bi bili otroci, ki hodijo v vrtec vsi pod eno streho in lažja bi bila tudi 
organizacija popoldanskega varstva malčkov, pa tudi prometna varnost otrok in ostalih 
udeležencev je ogrožena. Ob jutranjih in popoldanskih konicah je tam promet zelo 
otežen in nevaren za otroke, saj se v bistvu tik pred šolo gnetejo avtomobili in avtobus. 
Verjetno bo potrebno pri projektiranju ureditve prometa dokupiti zemljišča, na katerem bi 
lahko uredili tudi novo zunanje igrišče za otroke vrtca ter novo dovozno pot, ki bi varno 
povezovala magistralno cesto z vrtcem in šolo. S tem bi tudi bistveno razbremenili 
lokalno cesto skozi vas.  
Zato se obračam na občinsko upravo in jo prosim, da meni in vsem prizadetim 
posreduje odgovore na njihova vprašanja. Vprašanja so sledeča.  

Za I. fazo dozidave in sanacije vrtca v Šempasu: 
Zanima jih, kako je z dozidavo vrtca v Šempasu? Sredstva za dozidavo naj bi bila 
zagotovljena v proračunu MONG za leto 2014 in v kakšni fazi je postopek? Ali je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje? Ali je bil objavljen razpis? Če ni bil odjavljen razpis, kdo je 
za to osebno odgovoren? Če je bil objavljen razpis, ali se je že izbral izvajalec in 
določen rok dokončanja investicije?  

Za II. fazo, prometna ureditev pred šolo in vrtcem ter novi parkirni prostori:  
V kakšni fazi je postopek prometne ureditve pred šolo in vrtcem ter novi parkirni 
prostori?  
V imenu vseh prizadetih se vam že v naprej zahvaljujem za odgovor, katerega 
pričakujemo na julijski seji. 

 
  -      svetnika Otona Filipiča - naslednji predlog:    

Kot sem seznanjen od občanov in je videti tudi na terenu, se izvaja dokončanje 
kolesarske steze in pešpoti Solkan–Plave po tej vodovodni trasi na drugi strani Soče.  
Občane skrbi, da bi se v primeru asfaltne prevleke in prostega dostopa po tej poti vozili 
motoristi in s tem ogrožali varnost pešcev in kolesarjev, zato predlagam, da mestna 
uprava pri izvajalcu projekta in izvedbi poskrbi, da se na začetku in na koncu zaključene 
trase na vhodih postavi primerne ovire, ki bi te nevarnosti onemogočale.  
Predlagam tudi, da se namesto asfaltne prevleke uporabi neko novo maso zbitega 
peska prepojenega s proti prašno bitumensko maso, po vzoru, kot so že urejene 
pešpoti in kolesarske steze tudi v sosednji Italiji. Mislim, da je ena takih tu med Mošo in 
Krminom, ker je tudi to nek nov način, profesionalno primernejši material za tovrstne 
objekte, prijazen okolju, uporabi. Asfaltna pešpot tudi za hojo ni najbolj primerna ter bi 
se pešci temu izogibali in bi bila tudi s tem narejena neka določena škoda, zato 
predlagam in naprošam, da se ta predlog realizira. 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti:  
 
    -    svetnika Tomaža Torkarja - naslednjo pobudo:    

Dajem pobudo v imenu odbora za kulturo, šolstvo in šport.   
Na včerajšnji seji odbora se je le-ta seznanil s problematiko nogometa v Novi Gorici in 
sporom med Nogometnim društvom Gorica in Društvom mladi nogometaš. Odbor 
podpira delo z mladimi nogometaši na do sedaj zgrajenih temeljih in odločno nasprotuje 
enostranski prekinitvi pogodbe, ki je napovedana na skupščini Nogometnega društva 
Gorica in je sklicana za ponedeljek 26. 5. 2014. Odbor daje pobudo, da župan o stališču 
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odbora nemudoma obvesti obe društvi in prevzame vlogo mediatorja. V primeru, da 
pride do eno stranske prekinitve pogodbe, pa predlagamo, da MONG prouči vse ukrepe 
v skladu z možnostmi, da bodo maksimalno zaščiteni interesi vključenih otrok. Mislimo 
predvsem na možnosti sofinanciranja programa in najema igrišč. 
 

 -     svetnika Gregorja Veličkova - naslednji predlog:    
Na zadnji seji sem podal pobudo, da bi se ponovno proučilo prijavo na razpis 
šahovskega društva. Gre za to, da je bilo društvo glede subvencioniranja zavrnjeno 
zato, ker ne izpolnjuje pogoja 75 % članov iz sedeža občine.    
Seveda do zavrnitve ne bi prišlo, če bi na mestni občini predstavniku društva, ki se je 
prišel pozanimati, pojasnili situacijo. V tem primeru bi se dva ki nista iz Nove Gorice 
izčlanila, tako, da bi bilo omogočeno, da šahovski mladeniči in mladenke, ki tekmujejo, 
bi lahko še naprej tekmovali, da bi hodili v šahovske šole in tako naprej. Zaradi takega 
ravnanja občine, ker tega ni pojasnila, je delovanje Šahovskega društva Nova Gorica 
pod vprašajem.  
Pri odgovoru sem dobil pojasnilo, da občina lahko odgovarja samo na splošna 
vprašanja, da ne preverja na način v takšnem obsegu, da bi lahko posamezniku 
zagotovili prijavo in tako naprej. Mislim, da bi bilo potrebno, da se začne tudi občina 
obnašati po pravilih, ki veljajo za državno upravo. Pri državni upravi so sprejeta pravila, 
kjer mora uradnik na zahtevo stranke izpolniti obrazce in jim pojasniti vse posledice in 
okoliščine. Če bi takšen standard veljal tudi v naši občini, do tega tudi ne bi prišlo.  
Predlagam torej, da se na občini sprejmejo pravilniki, ki takšno obveznost nalagajo 
občinskim funkcionarjem in delavcem občine v občinski upravi. 
 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:  
 
    -      svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje:  

Stopnja samooskrbe s hrano je v MONG na zelo nizkem nivoju, zato sprašujem, kakšno 
strategijo ima občina za izboljšanje samooskrbe s hrano in kakšne ukrepe je v zvezi s 
tem že sprejela? 

 
  -      svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:    

Dajem sledečo pobudo oziroma vprašanje.  
Kot svetniška skupina Slovenske demokratske stranke se praktično že cel mandat 
zavzemamo za to, da bi končno uredili področje ravnanja z odpadki v naši mestni 
občini, se pravi, da bi le prišlo do ustanovitve javnega podjetja, v katerem bi imela 
občina oziroma občine Goriške neposreden nadzor.  
Vemo, da danes temu ni tako in v tem kontekstu bi rad opozoril oziroma postavil 
vprašanje. Ko smo usklajevali oblikovanje cen komunalnih storitev za uredbo o ravnanju 
z odpadki, je bilo na svetniških skupinah s strani direktorja Komunale povedano, da bo 
ob tej uskladitvi vrnjena tudi preveč plačana okoljska dajatev za odlaganje smeti, ki smo 
jo občani plačevali praktično štiri leta. Štiri leta smo to storitev Komunale preplačevali in 
iz tega naslova bi Komunala morala vrniti občanom 1,6 milijona evrov. To je bilo tudi 
rečeno, takrat obljubljeno. S tem smo potem to uskladitev cenika in cen tudi s to obljubo 
nekako potrdili. Sedaj zagovarjanje na to, da se bodo ta sredstva potem, ko so bila 
obljubljena, vrnila, čeprav ta stvar ni stvar obljube, ampak je stvar zakonitosti, da se ta 
sredstva uporabljajo za zapiranje odlagališča, zato ker občine temu ne prispevajo, je 
pač po mojem mnenju za lase privlečeno in zanima me, kaj bo župan oziroma župani in 
občinska uprava storila, da do tega končno le pride, da se ti evri vseh nas občanov 
vrnejo, ker sicer bo treba dobesedno organizirati kakšno akcijo, da dosežemo svoj prav 
preko drugih vzvodov. 
Tako tudi apeliram na občinsko upravo, da pripravi eno poročilo in aktivnosti, da se 
končno zagotovi zakonitosti.  
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   -     svetnika Mirana Müllnerja – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta  
         najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo:  

Spoštovani g. župan, še nekaj dni nas loči od svetovnega nogometnega prvenstva v 
Braziliji. 
Predlagam vam, da vsem ponudnikom gostinskih storitev v MONG izdate sklep oziroma 
soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala v času 
nogometnega SP v Braziliji 2014.  
Pobudo podajam zaradi poznih terminov nogometnih tekem, ki se bodo zaradi časovne 
razlike v Braziliji odvijale v nočnem času. Predlagam, da podate splošno izjemno 
soglasje do 02.00 ure v času od 12. junija 2014 do 14. julija 2014 in o tem obvestite vse 
ponudnike gostinskih storitev in tržni inšpektorat. S soglasjem boste prihranili 
marsikatero pot na občino gostincem v MONG. Izredno soglasje lahko podate na 
podlagi 9. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij. Ta člen je pri izrednem soglasju v času novoletno božičnih praznikov v 
preteklosti že uporabljal prejšnji župan. 
Naprošam vas, da me o vaši odločitvi obvestite do srede, 11. 6. 2014. 

 
   -     svetnice Dejane Baša – naslednje vprašanje: 

Imam sledeče svetniško vprašanje.  
Nosilec kmetijske dejavnosti se je v lanskem letu trudil pridobiti odgovor podjetja 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. glede okoljske dajatve za obremenjevanje 
okolja in možnosti oprostitve za kmete.  
Prosim za pojasnilo podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Zanima me, ali so nosilci 
kmetijske dejavnosti oproščeni te dajatve ter podrobnejšo obrazložitev. Nekatere občine 
v Sloveniji imajo to urejeno v prid nosilcem kmetijske dejavnosti. Kakšno je stališče 
MONG? 

 
 

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

Na nekdanjem solkanskem polju, ki je danes v večini pozidano, v bližini Supernove, je 
ostala še ena murva kot simbol nekih drugih časov, četudi je ohranjenih še nekaj murv 
na solkanskem polju preko meje v Italiji, ob Soči.  
Gre namreč v pozabo, da so bile murve posajene zaradi gojenja sviloprejk in da je 
svilogojstvo in z njim povezano gojenje murv sodilo med najstarejše monokulture na 
Goriškem. O tem je pisala etnologinja Vesna Mia Ipavec v svoji knjigi leta 2008 in 
dovolite, da citiram: »S kavalirji, tako v narečju imenovanimi gosenicami sviloprejke, so 
se v preteklosti bavili nekateri plemiči in meščani, velikemu delu kmečkega prebivalstva 
pa je prodaja svilenega pridelka predstavljala enega glavnih in pogosto tudi prvih letnih 
virov dohodka. V slovenskem merilu je svilogojstvo najbolje in najdlje uspevalo v  
ravnini med reko Sočo in Vipavo, na tako imenovani Goriški ravani ter deloma v spodnji 
Vipavski dolini.  V ravnini, kjer se zaradi megle in pogostih pozeb niso ukvarjali s 
sadjarstvom in vinogradništvom, se je v spomladanskem času odvila svilogojska 
sezona.« 
Predlagam, da se to murvo zaščiti, vzdržuje in seveda ustrezno opiše ter se jo vključi 
tudi v turistično ponudbo Nove Gorice.  

 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

Dajem predlog, da se pripravi Program varovanja okolja Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2015-2020. 
Glede na vključenost mestne občine v projekt »We are the planet- mi smo planet 
(zemlja)« na dogodek katerega smo mestni svetniki lepo vabljeni in tudi glede na 
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ustrezno strokovno službo predlagam, da se na mestni občini prične s pripravo 
strategije varovanja okolja. 

 
  -      svetnika Gregorja Veličkova - naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:   

Na prejšnji seji mestnega sveta sem podal predlog, da bi najemnikom in lastnikov 
lokalov na Bevkovem trgu za čas gradnje oprostili plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča ali pa bi se jim to nadomestilo znižalo vsaj za čas gradnje.   
Dobil sem odgovor, ki se začne tako: »Možnosti uveljavljanja svojih pravic in zahtev so 
lastniki zemljišč na območju posega na Bevkovem trgu imeli v postopkih pridobivanja 
soglasij za gradbeno dovoljenje ureditve Bevkovega trga…«. Takšen odgovor je zame 
zelo podcenjujoč. Podjetniki na Bevkovem trgu že sedem mesecev ne morejo praktično 
do svojih prostorov, ali pa je zelo otežkočeno. Tudi do 70 % je znižan njihov promet, 
nekateri so odpustili delavce in mislim, da bi bilo potrebno nekaj narediti, zato, da se 
vsaj delno ta obremenitev zmanjša.  
Seveda to ne bi šlo s spremembo odloka, ampak z nekim delnim odpustom njihove 
takse. Pričakoval bi, da bi občina v tem mesecu, kar je dana pobuda, pa tudi prej v 
šestih mesecih gradnje, naredila neko finančno analizo, kaj bi to za občino pomenilo, 
kakšen odliv sredstev bi imelo to. Prepričan sem, da je odgovor, ki sem ga dobil samo 
pesek v oči, če niti ne vemo o kakšnih sredstvih govorimo.   
Prosim, da do naslednje seje pripravite odgovor tako, kot se občini spodobi, da 
pripravite finančno sliko, kaj bi to pomenilo in da pripravite predlog, na katerega bi lahko 
dali to točko v obravnavo. 

 
  -      svetnika Mirana Müllnerja - naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:   

Moram izraziti nestrinjanje k odgovoru, ki sem ga dobil s strani občinske uprave v zvezi 
s postavljanjem usmerjevalnih tabel, in sicer predlagal sem, da se v Novi Gorici označijo 
poslovni centri – imamo tri poslovne centre HIT-ov, Eda center in ta novi center 
Gonzaga in tudi, da se na celotnem območju Nove Gorice postavijo usmerjevalne table, 
torej prometna signalizacija, da bodo tisti, ki prihajajo v Novo Gorico lahko jasno videli, 
kje imamo gospodarske in poslovne subjekte.  Če gremo samo na Google, imamo tam 
noter vse, vsi poslovni objekti v vsakem mestu, v vsaki vasi, brezplačno. V Novi Gorici 
pa očitno nekateri mislijo drugače.  
Ta odgovor, ki sem ga dobil je zavajajoč, kajti ne morem se strinjati s tem, da bi taka 
tabla bila nedovoljena državna pomoč. Mislim, da je nekdo izgubil kompas, da se ne 
zaveda pomena podjetništva v Novi Gorici, da se ne zaveda, da so podjetniki in 
gospodarstvo tisti, ki plačujejo davke tej občini, da lahko določeni ljudje, verjetno isti, ki 
so napisali odgovor, dobijo sploh plačo in da lahko sedijo tu.   
To bi bilo minimalno kar lahko naredimo za naše podjetnike. V odloku, ki ga imamo v 
Novi Gorici te problematike ni, na državni ravni pa usmerjevalne table opredeljuje 
pravilnik in tudi pove, da to niso komercialne vsebine in zaradi tega mislim, da bi lahko 
mestna občina naredila to, da bi bile te table postavljene. Mislim, da vsakršno pobiranje 
pristojbin s strani Mestnih storitev našim podjetnikom, ki že danes težko živijo, oni ga 
imenujejo, da je to oglaševanje, ampak mislim, da je to zelo nepravilno, da so malo 
zamešali pojme in da bi bilo treba to drugače urediti.  
G. župan, zato predlagam, da čim prej podate spremembo odloka, da bo uredil tudi 
področje usmerjanja ljudi, ne samo v muzeje, v turistične objekte, ampak dejansko, da 
bodo tudi naši podjetniki prepoznavni in pa da bodo ljudje v Novi Gorici vedeli, kje kdo 
je. Mislim, da na to moramo biti ponosni, tisti, ki pa je napisal ta odgovor ni vreden, da 
sedi v javni upravi. 

 
 -       svetnice Milojke Valantič - naslednjo pobudo: 

V kratkem se predvideva s pričetkom rekonstrukcije zgradbe Zdravstvenega doma v 
mestu Nova Gorica. Ob zdravstvenem domu naj bi se za potrebe zdravstvenega doma 
gradila tudi garažna hiša. 
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Po pogovoru z direktorjem Zdravstvenega doma g. Pintarjem, ki mojo pobudo podpira, 
dajem občinski upravi pobudo, da bi se le-ta garažna hiša ustrezno poglobila še za 
pridobitev novih parkirnih prostorov tudi za stanovalce sosednjih stanovanjskih hiš.  
Glede na to, da se v našem mestu stvari po polžje odvijajo, upam, da bo ta pobuda   
pravočasno obrodila sadove. S tem naj bi se namreč dolgoročno rešilo problem 
parkiranja za najbližjo okolico zdravstvenega doma, istočasno pa bi mesto Nova Gorica 
na najcenejši možni način pridobilo nova parkirna mesta. 
Občinski upravi prepuščam tudi odločitev, ali naj bi bila ta garažna mesta brezplačna, 
najemna ali odplačljiva, vsekakor pa morajo biti za okoliške stanovalce neprofitna. 

 
  -      svetnice Milojke Valantič – naslednje vprašanje: 

Sklicujem se na moje vprašanje z dne 18. 9. 2013 v zvezi  z objavo razpoložljivih 
evropskih sredstev za izgradnjo PARK AND RIDE PARKIRIŠČ (ali po naše  PARKIRAJ 
IN ODPELJI SE) ob avtobusnih postajah. 
Glede na odgovor občinske uprave, da se proučuje možnost koriščenja le-teh sredstev, 
me zanima: 
1. Ali se je na tem področju kaj naredilo?  
2. Ali ste se morebiti povezali tudi z ostalimi občinami, da bi ta projekt izpeljali 
skupaj, sicer bo žal še ena izgubljena priložnost  za pridobitev sredstev za nadaljnji 
razvoj občine na tem segmentu. 

 
   -     svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje: 

Zanima me v kakšni fazi je realizacija projekta "Dom krajanov Osek"? Odkar je župan to 
investicijo obljubil v predvolilni kampanii, imamo letos že tretjič v proračunu rezervirana 
sredstva za ta projekt, vendar, da bo dom zgrajen ni več stvar odvisna od krajanov in 
KS, kot se večkrat sliši, pač pa od druge višje sile in predvsem vas - občinske uprave, ki 
vas tudi sprašujem, kaj morate še narediti in ali lahko to tudi naredite, da bo investicija 
zaživela. 

 
 
 

 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


