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Številka: 900-16/2016-5 
Nova Gorica, 15. junij 2016  
  
 
 

DODATNI ODGOVOR 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
15. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. maj 2016    
 
 
1. SVETNIK ANTON PERŠIČ je podal naslednjo pobudo:       

V medijih slišimo, da se ponovno razpravlja o možnostih in priložnostih glede 
uporabnosti in tudi rešitve pred propadanjem zgodovinske stavbe REMIZE v Novi 
Gorici. Sam sem na to temo podal že dve svetniški pobudi, enaki, ki sta morda malce 
zahtevni, bi pa v veliki meri pripomogle k ohranitvi Remize in rešitvi tega neurejenega 
prostora. Pobuda se nanaša na ureditev sodobne pokrite mestne tržnice s še drugo 
pripadajočo infrastrukturo (restavracije, trgovine, družabni prostori, parkirišča) za kar 
vse je tam dovolj primernega  prostora in tudi mesto to potrebuje. Lastniške, 
prostorske in finančne probleme bi mogoče lažje reševali s pomočjo javno zasebnega 
partnerstva in kohezijskimi sredstvi. Preveč časa že puščamo ta prostor in objekt 
propadanju in neizkoriščenosti. Tudi železničarski muzej je lahko del tega. Odločimo 
se za dobro rešitev. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Dovolite, da ponovno poudarimo in 
navedemo že navedeno v odgovoru na svetniško vprašanje svetnice Tanje Pipan, vezano na 
Remizo in pobudi, da se ta objekt odkupi in v njega umesti kreativne programe, ki bi naše 
mesto kulturno obogatili. 
Mestna občina Nova Gorica budno spremlja, kaj se dogaja z Remizo. Objektom, ki je v 
privatni lasti. Lastnik in investitor družba GF Nepremičnine je pridobil gradbeno dovoljenje, na 
katerega se je občina pritožila, saj po našem prepričanju izdajatelj gradbenega dovoljenja ni 
prisluhnil našim željam in zahtevam in to je, da je Remiza in pripadajoča okolica obnovljena in 
urejena skladno s prostorskimi akti in veljavno zakonodajo. Odločitve drugostopenjskega 
organa oziroma Ministrstva za okolje in prostor še nismo prejeli.  
Prav zaradi pomembnosti tega objekta za mesto in ker se strinjamo tako z vami kot ostalimi 
svetniki, da je vredno iskati za ta objekt ustrezno rešitev s ciljem, da se v ta objekt umestijo 
programi, ki bodo mesto kulturno obogatili, smo lastniku in investitorju objekta tudi naslovili 
ponudbo za odkup objekta, na katero do danes še nismo prejeli odgovora.  
Pred nadaljnjimi razmišljanji kakšne vsebine bi vse sodile v ta objekt, a je cena sprejemljiva, 
na kakšen način financirati odkup in iskanju ustreznih odgovorov na še mnoga druga 
vprašanja vezana na takšno pomembno odločitev, moramo najprej dobiti odgovor lastnika. 
Če se lastnik s prodajo ne bo strinjal, ali bo postavljal nesprejemljive pogoje nam kot občini 
preostane samo skrb za to, da se objekt in pripadajoča okolica obnovita in uredita skladno s 
prostorskimi akti in veljavno zakonodajo, za kar skrbimo že sedaj.  
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PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                    Miran Ljucovič 

 




