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Številka: 900-10/2014-2  
Nova Gorica, 15. maj 2014                                                                                                                                                       

                                                                                                                         
P O R O Č I L O 

 
o izvršenih sklepih 37. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 17. aprila 2014  in 

nadaljevanja 37. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 6. maja 2014 
 
 
 
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 moţnosti izkoriščati 
lesa v lastni reţiji in da bi se v biomasni center 
pripeljalo zgolj primerno obdelano surovino. 

 ●  

3. Odlok o spremembi Odloka o OPN MONG  ●   

4. Odlok o spremembi Odloka o OPN MONG 
(predlagatelj svetnik Valter Vodopivec). Sklep je bil 
zadrţan.  

   

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. 

 ●  

6. O predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG se 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

●   

7. Zadolţi se ţupana MONG, da sproţi aktivnosti v smeri 
zaščite vodnih virov kot neodtuljivega javnega dobra, 
kar bi bilo potrebno vnesti v ustavo. 

 ●  

8. O predlogu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju MONG se 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

●   

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Stanovanjski sklad MONG je dolţan do majske seje 
mestnega sveta pripraviti poročilo v zvezi z izvedeno 
rekonstrukcijo objekta v Čepovanu.  

●   

2. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 36. seje 
Mestnega sveta MONG, ki je bila 20. marca 2014 

●   

3. Sklep o imenovanju Davida Špacapana, Alana 
Pertovta, Aleksandra Lipičarja in Igorja Varla kot  
predstavnike MONG v svet zavoda Javni zavod za 
sport 

●   

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. 

 ●  

5. Mestni svet MONG se je seznanil z odstopom od 
izvedbe javnega naročila »RCERO Nova Gorica – 
Izgradnja odlagalnega polja, ČN za izcedne vode z 
iztočnim kanalom in pripravljalna dela za tehnološke 
objekte in zunanjo ureditev.  

●   

6. Mestni svet MONG se je seznanil z odstopom od 
izvedbe javnega naročila »RCERO Nova Gorica –  
izgradnja tehnoloških objektov s pripadajočo opremo 
in infrastrukturo. 

●   

7. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2013  ●   

8. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2014  ●   

 
 

 
36. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. marec 2014  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

13. Sklep o ugotovitvi, da je ureditev LC Dornberk-
Gradišče-Renče na delu parc. št. 5209 in 5210 k.o. 
Dornberk v javno korist  

 ●  

 
 

 
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.   

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

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 zadolţi, da pristopi k pripravi 
strategije nastopanja do drţavnih institucij z namenom 
ohranjanja oziroma privabljanja novih drţavnih 
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 ţupana 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 podruţnici v Novi Gorici organ, ki bo 
pristojen za odločanje o podeljevanju kreditov lokalnim 
gospodarskim druţbam in lokalnemu prebivalstvu, 
- zagotovi primeren fond sponzorskih oz. donatorskih 
sredstev na območju poslovanja podruţnice Nova 
Gorica (vse sorazmerno glede na obseg poslovanja 
podruţnice Nova Gorica v razmerju z ostalim delom 
NKBM d.d.) 
- ne posega v obstoj in ustroj lokalne leasing druţbe. 
V kolikor se  ţupanu z upravo Nove KBM d.d. ne uspe 
dogovoriti za ustrezen partnerski odnos iz prvega 
odstavka, pooblašča mestni svet ţupana, da se za tak 
partnerski odnos poskusi dogovoriti z drugo banko s 
sedeţem v Sloveniji. 
O dogovorih iz prejšnjih odstavkov obvesti ţupan 
mestni svet in lokalno javnost o tem, da bo izvajanje 
partnerskega odnosa z drugo banko odvisno od višine 
depozitov lokalnih gospodarskih druţb in lokalnega 
prebivalstva pri tej partnerski banki. 

 ●  
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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 
revitalizacija kulturno-naravne dediščine ter njeno 
vključevanje v čezmejno izobraţevalno 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 
naloţbe 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 

 ●  
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gospodarske cone MIP ter spodbuditi iniciativo s 
sosednjimi ţupani oziroma občinami v zvezi s tem.  

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

7. Zaradi prijav na sredstva programa Leader je potrebno 
zdruţiti višinski in niţinski 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 ţupanu, da skupaj z ostalimi 
ţupani 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 moţnem 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 sluţbe izvajanja javne 
razsvetljave v MONG je potrebno pridobiti soglasje 
mestnega sveta k izbiri koncesionarja na podlagi 
finančne analize in k osnutku koncesijske pogodbe.  

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

 Ţupanu oziroma kabinetu ţupana: 
 
  -      svetnika Valterja Vodopivca - naslednje vprašanje:  

Ţupana sprašujem, glede na sveţa medijska poročanja, da namerava univerza seliti 
vse programe ter spremljajoče dejavnosti v Občino Vipava, ali bo v primeru, da se to 
zgodi, zahteval vrnitev stavbe bivšega " Primexa" v Roţni Dolini, ki ga je MONG pred 
leti brezplačno predala v uporabo in lastništvo univerzi? 
 

  -      svetnika Bojana Bratine - naslednjo pobudo:  
Mestni svet bom seznanil s prvo pobudo oziroma vprašanjem glede odpiranja nove 
bencinske črpalke druţbe MOL v Roţni Dolini.    
Z odpiranjem nove bencinske črpalke druţbe MOL v Roţni Dolini se na panoju pred 
črpalko in na vhodih in steklih pojavljajo samo napisi v angleščini. Res je, da je 
vsebinsko in parcialno razumljena in spoštovana določba 23. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine iz leta 2010, ki se glasi: 
«Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti ter druge oblike 
obveščanja javnosti so skladno s področnim zakonom v slovenščini oziroma v 
potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Kadarkoli se 
slovenščina pojavlja skupaj s tujim jezikom, ker gre za oglaševanje, predstavitev 
dejavnosti ter druge oblike obveščanja, ki je namenjeno tudi tujcem, različica v 
slovenščini ne sme biti manj poudarjena.«  
Sprašujem se o smiselnosti takšnih določb in uporabi zakona na območju, ki je po svoje 
vedno bilo občutljivo za vsakodnevno komuniciranje med ljudmi, zato predlagam, da 
ustrezen občinski organ zahteva napise v slovenskem in tujem jeziku, poslancu Mirku 
Brulcu z Goriškega pa predlagam, naj sproţi postopek za odpravo omenjenega člena 
zakona v obliko, kot je bila zapisana v prvi različici zakona iz leta 2004. Ne moremo 
namreč dovoliti, da si bodo čez nekaj let dovolili še nove razlage, kaj je našemu občanu 
»zlahka razumljiv« jezik. V nekaj desetletjih se nam namreč lahko zgodi, da bomo 
zlahka razumeli marsikateri napis ali geslo. 

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 
 -       svetnika Borisa Rijavca – naslednje vprašanje: 

Vprašanje se nanaša na problematiko v zvezi z zaprtjem ceste na parc. št. 631/6 k.o. 
Grgar. Problematika v zvezi s tem se vleče ţe od leta 2009. 
Prebivalci tega dela Grgarja so na MONG poslali tudi pismo s podpisi krajanov, v 
katerem opisujejo navedeno problematiko. Glede na to, da je dostopna pot zaprta, 
imajo namreč lastniki parcel pod Škabrijelom onemogočen dostop do svojih zemljišč. V 
primeru, da se bo ta problematika še vlekla in ne bo prišlo do ustrezne rešitve, navajajo, 
da bodo teţili MONG.  
V zvezi s tem sprašujem, kako se navedena zadeva ureja, kaj je bilo na tem ţe 
storjenega oziroma kdaj lahko pričakujemo končno rešitev?    
 

 -       svetnika mag. Tomaţa Slokarja - naslednjo pobudo:    
Ţe dalj časa spremljam problematiko plazu na Gradišču nad Prvačino ter posledično 
tudi ostalih nevšečnosti, ki so s tem povezane. Nekateri prebivalci, ki so tudi vam v 
občinski upravi poznani, ţe dalj časa zaman prosijo za uslišanje njihovih prošenj po 
resni sanaciji razmer. Opozarjajo, da se tudi njim tako kot na plazu v Šmihelu, za 
katerega je občina končno prevzela odgovornost sanacije, premikajo stene in objekti v 
celoti in tako nastaja škoda ter nevarnost za ţivljenje. Sanacija naj ne bi bila tehnično 
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brezhibna in je zgolj delna. Opozarjajo tudi na različno obravnavo posameznikov v 
kraju, glede na to, kako naj bi občina, krajevna skupnost in vplivni posamezniki 
pristransko in v korist samo nekaterih prebivalcev delno urejali nastale razmere, 
predvsem za reševanje ozko zasebnih teţav. Nekateri posamezniki so bili bodisi v 
sklopu plazu neposredno, bodisi pa posredno pri urejanju posledic na urejanju cestišč in 
poti, neposredno oškodovani v naravi, na primer z zemljišči, uničenimi sadovnjaki in 
vinogradi, po njihovem mnenju v deset tisoče evrih.  
Opozarjajo tudi na to, da je glede dogajanj, projektov in izvajanja del v krajevni 
skupnosti nimajo ne informaciji, ne moţnosti vpliva, ker baje krajevna skupnost ne 
deluje tako, kot bi po občinskih aktih morala. Zato tudi prosim, da nad tem sluţba za 
krajevne skupnosti opravi nadzor. Vsa na kratko opisana problematika je občinskim 
sluţbam ţe poznana, saj so omenjeni prebivalci tako na občini kot na ravni drţave ţe 
iskali pomoč, a pravijo, da jih tako občinska uprava kot tudi glede sanacije plazu 
drţavna uprava ne jemlje resno in se iz njih » dela norca«. V kolikor se občina in njene 
sluţbe ne bodo primerno, strokovno in pošteno odzvale, napovedujejo, da bodo storili 
vse, da bo pravici in resnici zadoščeno. 
Zato občinsko upravo in njene pristojne sluţbe pozivam, da se na njim poznano 
problematiko nemudoma odzovejo in v kolikor je tako, kot pravijo prizadete osebe, 
pričnejo strokovno, nepristransko in pošteno reševanje njihovih teţav. Prebivalci 
Gradišča zaradi katerih dajem to pobudo, so občinski upravi poznani, zato vas obenem 
tudi pozivam in prosim, da se enako nemudoma odzovete s sklicem sestanka (za to ste 
bili tako v občinskih sluţbah kot tudi v krajevni skupnosti do sedaj neodzivni) in si resno 
ogledate opisane razmere na terenu in prisluhnite ljudem, ki so občani in 
davkoplačevalci obenem.  

 
   -     svetnice Kaje Draksler – naslednje opozorilo in predlog: 

Drugo nestrinjanje oziroma drugo opozorilo pa je, da podizvajalci še vedno niso prejeli 
plačila za dela v Čepovanu, kamor je v rekonstrukcijo objekta investiral Stanovanjski 
sklad MONG. Mislim, da je to povsem neprimerno, če se milo izrazim. Dela so se 
zaključila ţe avgusta 2013.  
Predlagam, da se na naslednjo sejo mestnega sveta uvrsti poročilo predstavnika 
Stanovanjskega sklada MONG v zvezi s projektom, saj bomo le tako dobili neko 
celostno sliko, kaj se je pravzaprav tam dogajalo, kje so napake in kako se bomo 
naslednjič temu izognili. Blamiramo se namreč na celi črti.    
 

  -      svetnika Gregorja Veličkova - naslednjo pobudo:    
Rad bi odgovor na pobudo, ki sem jo podal pred pribliţno dvema letoma, ko je bila 
debata o finančnem poročilu Stanovanjskega sklada MONG za leto 2012. Takrat je bil 
na mestnem svetu sprejet sklep, da občinska uprava razmisli, da bi prenesla del 
dejavnosti stanovanjskega sklada na občino, in sicer tisti del, ki govori o nakupu 
oziroma izgradnji stanovanj in mislim, da je bil drugi del tudi sprejet, in sicer naj 
občinska uprava razmisli o likvidaciji stanovanjskega sklada. Za ta drugi del nisem prav 
siguren.    
Pribliţno dve leti ţe čakamo na to, da boste proučili moţnost, da bi stanovanja začeli 
normalno kupovati, pa me zanima, če ste to do sedaj uspeli ţe proučiti in če ne bi prosil, 
da do naslednje seje uvrstimo to kar na točko, ki jo je  predlagala Kaja Draksler.  

 
 

 Projektni pisarni (UD):  

 
    -     svetnice Kaje Draksler – naslednje nestrinjanje na prejeti odgovor:   

Tu podajam svoje nestrinjanje s prejetim odgovorom na vprašanje o ureditvi kroţnega 
kriţišča pri Brumatu v Solkanu.  
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V odgovoru navajate, da je ureditev kroţišča del načrtovanega urejanja kriţišč in 
kolesarskih poti v mestu. Kroţišče pri Brumatu je bilo izbrano kot prioritetno zaradi 
številnih pobud občanov in ocen z vidika varnosti v cestnem prometu. Istočasno je 
potekala tudi priprava na izvedbo projekta izgradnje centralne čistilne naprave. Zanima 
me, zakaj se niste odločili za začasno kroţišče? V Novi Gorici je veliko plastičnih 
kroţišč, ki so bila postavljena nekaj časa. Zanima me, zakaj se to ni zgodilo tudi v 
Solkanu? Tako bi recimo začasno rešili to problematiko in obenem počakali, da se 
sprejme še odločitev o centralni čistilni napravi. Zanima me, kako se je prebivalce v 
neposredni bliţini obveščalo kaj se dogaja? Prav tako pa me zanima, koliko kolateralne 
škode, če lahko temu sploh tako rečemo, je bilo povzročeno, in sicer tu prosim za 
natančen znesek, koliko bomo občanke in občani plačali za to napako?   

 
   -     svetnice Vide Škrlj – naslednje vprašanje: 

Kar nekaj časa si ţe prizadevam, da se nadaljuje investicija v Varstveno delovni center. 
Sama se sicer ob tej priliki zahvaljujem vsem, ki ste mi pri tem predlogu pomagali in ste 
podprli moj predlog, toda od pobude iz leta 2012 do danes je preteklo kar nekaj časa, 
eno leto in pol. Vemo, da so bila v tem času urejena investitorska razmerja z drţavo, to 
je z Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve. Rekli so, da so sredstva 
zagotovljena tako na strani drţave kot na strani mestne občine, bil je ţe javni razpis in 
tu zadeva nekako stoji.  
Zanima me, g. ţupan, ali je ţe izbran izvajalec del in kdaj se bodo začela ta dela? Sicer 
verjamem vaši obljubi, da bo ta objekt tudi dokončan.  

 
 

 Oddelku za druţbene dejavnosti:  
 
  -      svetnika Gregorja Veličkova - naslednjo pobudo:    

Imam vprašanje v zvezi s šahovskim klubom. Šahovski klub v Novi Gorici deluje ţe 54 
let. V njem je 97 članov, od tega je 32 občanov Nove Gorice, od vsega tega 50 otrok. 
Gre za klub, ki je v drţavi med prvimi tremi, kar je izreden uspeh. Letos ima Šahovski 
klub Nova Gorica drţavne prvakinje, kar je še posebej pohvalno. V Novi Gorici imamo 
tradicionalni šahovski turnir Hit open, ki je svetovno znana blagovna znamka.   
Predsednik šahovskega kluba se je obrnil name in mi povedal, da ste jim letos prvič 
odklonili sofinanciranje, čeprav so se pred prijavo pozanimali pri osebi, ki je za to 
odgovorna in ki jim je zagotovila, da je s prijavo vse v redu. Sedaj je zadeva v pritoţbi.  
Pozivam vas, da ugodite njihovi pritoţbi, saj obstaja realna bojazen, da bo zaradi tega 
Šahovski klub v Novi Gorici zaprl vrata.  

 
  -      svetnika Bojana Bratine – naslednje vprašanje:  

Starejše občane zanima, kaj se dogaja s postavitvijo centra za urgenco pri Splošni 
bolnišnici v Šempetru. Pričakovali so jo ţe pred letom, sedaj pa postaja vse bolj jasno, 
da omenjenega centra na Goriškem ne bo. Kot pogostejši obiskovalci zdravstvenih 
domov in tudi kot predstavniki rizične generacije, ki večkrat kot ostali potrebujejo 
urgentne rešitve, tudi reševanje ţivljenja, apeliramo na pristojne, da vloţijo vse moči v 
postavitev centra za urgenco v Šempetru.  
Pristojne za izgradnjo prosimo, da nam pisno odgovorijo, kje so zastale aktivnosti za 
izgradnjo centra za urgenco. 

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo: 

Starši otrok iz Gradišča nad Prvačino so izpostavili problematiko prevoza njihovih 
osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Renče, saj šolski avtobus otrok iz Gradišča nad 
Prvačino ne pelje do Gradišča nad Prvačino, menda zato ne, ker so iz druge občine in 
ne spadajo v šolski okoliš OŠ Renče. Otroci morajo tako avtobus čakati v OŠ Renče do 
popoldneva, ko jih domov odpelje popoldanski avtobus redne linije. 
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Dajem svetniško pobudo, da oddelek za druţbene dejavnosti prouči vse moţnosti, s 
katerimi bi lahko zagotovili prevoz otrok iz Gradišča nad Prvačino s šolskim avtobusom 
do doma. 

 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog:  

Dajem predlog, da MONG odkupi tako imenovano Titovo sobo, ali tako imenovani 
duplikat pohištva Titovega kabineta, s katerim je bila opremljena pisarna direktorja 
Mebla, ki se trenutno prodaja iz stečajne mase Mebla Jogi. Ocenjena vrednost je 
6.000,00 EUR in je zanjo zelo veliko zanimanje. Dovolite mi obrazloţitev predloga. 
Titova soba sodi med vrhunske izdelke solkanskih mizarjev. Naročilo je bilo za 
takratnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza in izdelavo tega pohištva je delovodja 
v tovarni pohištva Anton Sajovic zaupal solkanskim mojstrom Alojzu Ţerjalu, Virgiliju 
Bratini, Štefanu Janezu Gomiščku ter Janezu Srebrniču. Sodelovali so tudi zunanji 
sodelavci Dolinar, Bavčar, Lipovţ. Pohištvo okrašeno z bogatimi ročno izdelanimi 
detajli, ki so jih v glavnem izdelali rezbarji iz Prekmurja, je dragoceno zaradi bogatega 
obrtniškega znanja in tradicije solkanskega mizarstva in je kot naročilo v povojnem 
času, ki je bil nenaklonjen zasebništvu, tudi izjemno priznanje za solkanske mizarje. 
 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe:  
 
  -      svetnika Antona Peršiča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Na zadnji seji sem vprašal glede dveh svetilk javne luči na zahodnem delu občinske 
stavbe in odgovor je bil, da v bistvu ne vedo za katere luči sprašujem, ker sta tu dva 
para, po dve svetilki. Dve svetilki sta bili na prehodu za pešce in zaradi ukinjanja 
prehoda za pešce nista več aktualni, drugi dve svetilki naj bi bili postavljeni ravno pri 
spomeniku in to ţe deset let. Ampak sam bom rekel, da vidim te svetilke komaj dva 
meseca in če so to tiste, če smo jih komaj pred dvema mesecema montirali in vgradili, 
potem sprašujem o teh. Lahko da spadajo k spomeniku, ampak prej jih ni bilo in sedaj bi 
morali vedeti, da so bile na novo narejene.  

  
  -      svetnika Bojana Bratine – naslednje vprašanje:  

Skladno z obljubami je bil zgrajen vodovod do vasi Fobca. Krajani so hvaleţni in čakajo 
na priključitve, moti pa jih izjemno počasno urejanje ceste, ki je bila večinoma 
popolnoma razkopana in je potrebna ponovne preplastitve. Zanima jih, kdaj bodo lahko 
normalno odhajali v sluţbo in prevaţali otroke v šolo? 

 
  -      svetnika Borisa Rijavca – naslednjo pobudo: 

Natanko pred letom dni sem podal svetniško pobudo, da se v čim krajšem času izpelje 
ustrezne postopke, da dostopna pod do stanovanjskih objektov Grgar 71 b, Grgar 71 c, 
Grgar 72 b, Grgar 72 c in Grgar 72 d postane javno dobro. V tem času se na tej 
konkretni zadevi ni zgodilo praktično nič, kar bi pomenilo korak bliţje k ustrezni rešitvi.  
Ker gre v tem primeru za zadevo brez katere praktično na tej lokaciji ni mogoče zgraditi 
manjkajoče nujno potrebne infrastrukture, kanalizacijskega omreţja, ponovno 
predlagam občinski upravi, da na parcelah 2501/5, 2501/8 in 2501/12 vse k.o. Grgar 
urgentno izpelje postopek razlastitve. Hkrati s tem tudi poskrbi za ureditev priključka 
navedene dostopne poti na glavno cesto. Pred nekaj dnevi je tudi Krajevna skupnost 
Grgar na občinsko upravo poslala dopis z enakim predlogom razlastitve, kot ga tudi 
sam navajam v svetniški pobudi. Dopis krajevne skupnosti prilagam tudi k moji pobudi. 
V tem dopisu je krajevna skupnost namreč zelo podrobno in nazorno opisala navedeno 
problematiko iz katere je razvidno, da praktično v tem primeru ni druge rešitve razen 
postopka razlastitve. Krajevna skupnost je namreč v vsem tem času z nešteto pogovori 
in predlogi poskušala razrešiti to problematiko, vendar ţal neuspešno. Še enkrat torej 
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dajem pobudo, da se nemudoma prične s postopkom razlastitve na navedenih 
parcelah.  
 

 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo: 
Predlagam, da Tehnološki park po uspešnem »Start up vikendu« pripravi tudi razstavo 
v mestni hiši na temo »Inovativna znanja«, kjer naj predstavi aktivnosti in programe 
Tehnološkega parka, storitve in proizvode članov Tehnološkega parka. 
Razstava bo pripomogla ne zgolj k prepoznavnosti dela Tehnološkega parka, pač pa 
dala vedenje in upanje v kriznih časih vsem, ki imajo pogum za samostojno podjetniško 
pot. 

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
  
  -      svetnika Mirana Müllnerja – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom: 

Moram priznati tudi moje nestrinjanje k temu odgovoru. Vprašanje, ki sem ga postavil, je 
bilo podobno kar je govorila prej kolegica Kaja, se pravi, da se je v Novi Gorici v 
zadnjem obdobju veliko investiralo v izgradnjo novih stalnih kroţišč. Kljub temu, da 
nisem zadovoljen le-teh in da v občini ni denarja, so nekatera začasna kroţišča iz lego 
kock, katera bi morala sluţiti v študijske namene in pokazati ali so rešitve dobre ali ne, 
ste v občinski upravi sami sprejeli odločitev o njihovi stalni izvedbi. Potem vam tudi 
navajam na katera kroţišča mislim. Zanimivo, v odgovoru se strinjate s tem, kar vam 
predlagam, da se mestna občina zaveda  posledic spreminjanja prometa zaradi ureditev 
in je v letu 2013 pristopila k pripravi projektne naloge za Celostno urejanje kroţišč na 
območju mesta Nova Gorica kot del strokovnih podlag za potrebe priprave Strategije 
prometa in prometnega načrta.  
Kolikor vem, se ta strategija dela ţe deset let, ampak ne glede na to, če pripravljate 
neko ureditev, neko strategijo, kako se bo to delalo, zakaj potem za boţjo voljo delate 
kroţišča. Se pravi, to se dela kar nekaj v naprej, kar tako stihijsko in potem še 
odgovarjate, da se strinjate, da se izvede postopek z vključevanjem javnosti ter s 
postopkom obravnavanja in sprejemanja na Mestnem svetu MONG. Seveda pa v 
odgovoru ne navajate, kdaj bomo mi to sprejemali. Tako, da glede na to kar se dogaja, 
bi mogoče pričakoval, da se bo o teh kroţiščih dejansko razpravljalo potem, ko bodo ţe 
narejena. Prav tako mi odgovarjate, da ste upoštevali karakteristike semaforiziranega 
kriţišča pri Brumatu za potrebe izgradnje kroţišča. To na ţalost ne gre. Lahko nekdo v 
občinski upravi tako razlaga, ampak strokovno mislim, da so zadeve popolnoma 
drugačne in da se zavedate, da gre za kriţišče s črnimi točkami. V Novi Gorici je precej 
kriţišč s črnimi točkami. Ne nazadnje bi lahko omenil enega takega na Ajševici, kjer so 
bile tudi smrtne ţrtve, pa sploh nobeden ne govori o tem.  
Tako, da bi prosil oziroma bi predlagal kar mestnemu svetu, tako kot je tudi kolegica 
naredila in upam, da smo ţe v tej fazi, da pripravite ta dokument in da se ga potem 
obravnava. Jasno pa, da se ga prej predstavi javnosti.   
 

  -      svetnika Marka Tribušona – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  
Najprej bi se zahvalil za korekten odgovor na moje vprašanje o spremembi nepozidanih 
stavbnih zemljišč v kmetijska.   
Zmotilo me je pa v bistvu to, kar je bilo najbolj pomembno in na koncu odgovora je bilo 
citirano, da to ne more biti izvedeno do konca meseca aprila, kar tudi razumem, kar pa 
je z vidika davčne odmere povsem nepomembno. Ravno to je narobe. Ni nepomembno, 
ampak je zelo pomembno, ker če je nepozidano stavbno zemljišče je davek oziroma 
nadomestilo deset ali dvajsetkrat večje, kot če ni. Sedaj se je na srečo ali pa na nesrečo 
zgodilo to, da je davek na nepremičnine padel, kar sem tudi ţe na zadnji seji opozarjal 
in tudi odbor za gospodarstvo, vendar nekatere svetnice in svetniki so to vehementno 
zagovarjali, da to ni potrebno in sedaj me zanima, kdo bo povedal ljudem, da bodo 
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zaradi naše nesposobnosti ali pa slabih odločitev plačevali davek bistveno, bistveno 
večji, kot bi ga lahko.  
 

   -     svetnika Gregorja Veličkova - naslednjo pobudo:    
Predlagam, da sprejme mestni svet sklep  na podlagi katerega naj se lastnike oz.  
najemnike poslovnih prostorov na Bevkovem trgu za čas nezmoţnosti uporabe  oz. 
bistveno zmanjšanje zmoţnosti uporabe poslovnih prostorov zaradi obnove  Bevkovega 
trga, odpusti plačila Nadomestila za uporabo stavbnega  zemljišča. 
Na Bevkovem trgu so lokali ki tam poslujejo na podlagi  10. člena odloka uvrščeni v 1.a 
cono, ki naj bi bila cona izjemne  ugodnosti, za katero se plačuje 50% večje 
nadomestilo kot ostali del prve cone.  Zaradi obnove Bevkovega trga so tam leţeči 
lokali pri poslovanju praktično  onemogočeni, pri čemer jim je promet padel tudi od 50-
70%.  
Menim, da bi bilo  potrebno situacijo oceniti pošteno in v smislu dobrega partnerskega 
odnosa ter  jim za čas, ko je bilo njihovo poslovanje onemogočeno, stopiti naproti in jim  
nadomestilo odpustiti ali vsaj zniţati na primerno raven.  
  

   -     svetnika Gregorja Veličkova – naslednji predlog:    
Predlagam, da sprejme mestni svet sklep na podlagi katerega naj se lastnike oz.  
najemnike poslovnih prostorov na Bevkovem trgu za čas nezmoţnosti uporabe  oz. 
bistveno zmanjšanje zmoţnosti uporabe poslovnih prostorov zaradi obnove  Bevkovega 
trga, odpusti plačila Nadomestila za uporabo stavbnega  zemljišča. 
Na Bevkovem trgu so lokali, ki tam poslujejo, na podlagi 10. člena odloka uvrščeni v 1.a 
cono, ki naj bi bila cona izjemne ugodnosti, za katero se plačuje 50% večje nadomestilo 
kot ostali del prve cone. Zaradi obnove Bevkovega trga so tam leţeči lokali pri 
poslovanju praktično onemogočeni, pri čemer jim je promet padel tudi od 50-70%.  
Menim, da bi bilo potrebno situacijo oceniti pošteno in v smislu dobrega partnerskega 
odnosa ter jim za čas, ko je bilo njihovo poslovanje onemogočeno, stopiti naproti in jim 
nadomestilo odpustiti ali vsaj zniţati na primerno raven. 
 

  -      svetnika Tomaţa Torkarja - naslednje vprašanje:   
Moje vprašanje se nanaša na pobarvan kup kamenja na Sabotinu, ki se je pojavil pred 
kratkim in bega ljudi v dolini na obeh straneh bivše meje. Vsi vemo za kaj gre. Kamenje 
je zloţeno v natančno obliko, dve črki T ena O in en I. Izvajalci oziroma investitorji so 
znani. Skratka predvidevam, da gre za nekakšno gradnjo oziroma morda gre za 
reklamni napis. V obeh primerih se mora investitor ravnati v skladu z veljavno 
zakonodajo.   
Prosim občinsko upravo, da ugotovi, ali so investitorji pridobili vso potrebno 
dokumentacijo, vsa soglasja in dovoljenja in so se torej ravnali po veljavni zakonodaji, 
ali morda ne in če se ne, predlagam, da občna nemudoma sprejme ustrezne ukrepe, ki 
jih nalaga zakonodaja v takih primerih. 
 

  -      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo:  
V lanskem letu sem podala več pobud za ureditev parkirišča ob vzletnem mestu za 
zmajarje in padalce na Trnovem, ki je ostalo po nakupu s strani MONG v stanju kot je 
bilo prevzeto.  
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je na moje pobude odgovoril, da bo 
parkirišče ob vzletnem mestu do letošnje pomladne sezone urejeno v smislu, da bo 
asfaltirano, urejeno z ustreznimi oznakami, mizami in klopmi za postanek, kontejnerji, 
skratka z vsem kar lahko nudi ta prostor, ki ga uporabljajo, pa ne le za parkirišče 
zmajarjev in padalcev, temveč tudi za vse druge aktivne športnike bodisi za kolesarje, 
pohodnike, tekače in za vse ostale.  
Območje Trnovsko-Banjške planote je za MONG pomembno tudi iz vidika turizma, kar 
je bilo na sejah tega mestnega sveta v razpravah tudi ţe večkrat poudarjeno. Pomladna 
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sezona se je za zmajarje in padalce ţe krepko pričela, zato dajem svetniško pobudo, da 
se parkirišče prične čim prej urejati, tako kot je bil obljubljeno in planirano s strani 
oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo.     
 

 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo:  
Ravno tako bi se zahvalila glede modela mnoţičnega vrednotenja nepremičnin. Zadnji 
stavek, ki sem ga dobila v odgovoru je, da bo mestna občina to sporočila drţavi in ji 
predlagala prerazporeditev območij v občini na niţje vrednostne ravni, primerljive z 
referenčnimi občinami. Zanima me samo oziroma bi ţelela, da gre to v sklepe izvršene, 
neizvršene in seveda tudi bi ţelela vendarle en tak okvirni zakonski rok.  
 

  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 
Na seji 21. 3. 2013 sem na prošnjo KS Solkan opozorila na dolgotrajne postopke glede 
odkupa  zemljišča od podjetja MINI GO, ki je postalo lastnik bivše trgovine Mercator na 
Trgu M.A. Plenčiča in dela zemljišča, ki je na Trgu J. Srebrniča.  
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo mi je na seji aprila 2013 na vprašanje 
takole odgovoril, citiram: »Postopek, ki je predmet pobude svetnice, je v teku. Z 
lastnikom zemljišč še usklajujemo parcelacijo, s katero bomo natančno odmerili obseg 
zemljišč, ki bodo predmet odkupa. Odkup bo izveden v skladu z načrtom.« 
Od takrat je minilo debelo leto in postopek je očitno še vedno v teku, le da se je lastnik 
upravičeno lotil ograjevanja svojega zemljišča. Kaj to pomeni za krajane in KS Solkan si 
lahko samo mislimo. 
Ponovno sprašujem, ali je odkup še v skladu z načrtom, zakaj do odkupa še ni prišlo in 
kje so nastale ovire? 

   
  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 

Parkirišče nasproti Arena Bara na Ulici Milojke Štrukelj (po solkansko »svinjski plac«) še 
vedno ni urejeno, četudi ga občina, ki je lastnik, oddaja  v najem. 
Zanimajo me načrti s tem parkiriščem, ali ga občina sploh misli urediti in kdaj? 

 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo: 

Novo načelnico oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo naprošam, da bi 
čimprej oziroma še v tem mandatu pripravila za obravnavo in sprejem odlok o izgledu 
mesta, ki ga čakamo ţe okroglih sedem let.  

 
 -       svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje:   

Prav tako pa bi ţelela opozoriti na prestavitev spomenika brigadirjem ob 60. letnici 
gradnje Nove Gorice iz Bevkovega trga na trg Vrtnica. 
Vzdrţala se bom komentarjev in zaupala strokovnjakom glede umeščanja v prostor,  
bom pa opozorila na naslednja dejstva: 
-spomenik pokojnega akad. kiparja Zmaga Posege je bil izdelan za prostor na 
Bevkovem trgu  in z vegetacijo v ozadju ter v sozvočju z maketo mesta arh. Ravnikarja, 
ki pa je ne bodo selili drugam. 
-glede premestitve spomenika so odgovorni na MONG preskočili najbolj pomembno  
dejstvo, da za dovoljenje niso zaprosili dedičev, ki se s premestitvijo na ta prostor ne 
strinjajo. 
Zanima me, sedaj ko je trg končan, kako se namerava rešiti nastali problem? 

 
  -      svetnika Mirana Müllnerja – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta  
         najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo:  

Ţupanu in občinski upravi podajam podjetniško pobudo, da se v MONG in še posebej v 
Novi Gorici ob PC Eda in PC Gonzaga postavijo na vidnih mestih usmerjevalne table, 
na katerih bodo napisi in oznake vseh poslovnih  subjektov, ki v PC opravljajo svojo 
dejavnost. Usmerjevalne table naj se za vse zainteresirane podjetnike (ne le ob 
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omenjenih PC) v občini postavijo brezplačno in brez mesečne najemnine kot to delajo 
Mestne storitve do sedaj. Samostojni podjetniki in podjetja, ki so gonilo gospodarskega 
razvoja preţivljajo teţke čase in nesprejemljivo je, da MONG preko podjetja Mestne 
storitve, usmerjevalne table z imeni podjetij opredeljujejo kot komercialno vsebino in jim 
povzročajo dodatne stroške. Ţivimo v času, ko na aplikaciji Google Earth lahko 
brezplačno dobiš vsako informacijo o poslovnih subjektih v mestu, zato je še toliko bolj 
nesprejemljivo, da se našim podjetnikom to priračunava. Mislim celo, da smo ena od 
redkih občin, ki si privošči tako neumnost. Zmanjšanje tega stroška bo za  podjetnike in 
podjetja  velikega pomena saj si marsikdo, predvsem mala podjetja  teh stroškov 
preprosto ne morejo privoščiti in tako ostajajo nevidni kar pa nikakor ni v javnem 
interesu.  
Za pozitiven odgovor in čimprejšnjo postavitev ter realizacijo s strani Mestnih storitev se 
zahvaljujem. 

 
 

 Stanovanjskemu skladu MONG: 
 

-      svetnika Gregorja Veličkova - naslednjo pobudo:    
Istočasno in na isto točko bi prosil, da se uvrsti tudi odgovor na vprašanje, ki sem ga 
takrat postavil, in sicer, da se na stanovanjskem skladu pripravi pravilnik na podlagi 
katerega bo omogočeno stanovanjskemu skladu, da ko je pravnomočen sklep o 
deloţaciji za druţino, ki ni mogla plačati stroškov najema, umakne deloţacijo, če ta 
druţina kljub temu to še pravočasno plača.  
Vrsta za deloţacijo je vedno večja, stiske ljudi so vedno večje in mislim, da je skrajni 
čas, da v tem letu in pol pripravite tudi ta dokument.  

 
 

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


