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Številka: 900-15/2013-30  
Nova Gorica, 10. oktobra 2013                                                                                                                                                        

                                                                                                                         
P O R O Č I L O 

 
o izvršenih sklepih 30. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 19. septembra 2013, 

nadaljevanja 30. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 24. septembra 2013 in 9. izredne 
seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 24. septembra 2013  

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2013    ●  

2. Mestni svet MONG nalaga občinski upravi MONG 
pripravo dokumenta varčevalnih in protikriznih 
ukrepov. Rok za pripravo dokumenta je do 31. 12. 
2013.  

 ●  

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 postopčka 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  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Ne sprejme se predloga Obvezne razlage 35. e člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v 
prostor na mestnem območju Nove Gorice, da 
stanovanjska hiša v mestnem okolju ni 
večstanovanjska hiša.  

●   

2. Sprejme se Obvezna razlaga prvega odstavka 8. člena 
OPPN Cesta na Bonetovšče, ki se glasi “Določbe 
prvega odstavka 8. člena odloka je potrebno razumeti 
tako, da so stavbna zemljišča v ureditvenem območju 
namenjena tudi za vse tiste posege, ki jih tam dopušča 

●   
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu MONG in ne 
ovirajo ali onemogočajo izgradnje in delovanja ceste.« 

3.  Sprejme se Obvezna razlaga drugega odstavka 18. 
člena OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče,  ki se glasi:  
 »Določbe drugega odstavka 18. člena odloka je 
potrebno razumeti tako, da so adaptacijska dela 
rekonstrukcija stavbe, če se njena prostornina ne 
spremeni za več kakor 10%.«   

●   

4. Ne sprejme se predlog Pravilnika o izvajanju 
ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in 
članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih 
lastnica oziroma solastnica je MONG.  

●   

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JZ Mladinski center Nova Gorica  

●   

6. Mestni svet MONG se je zeznanil s predstavitvijo 
izhodišč večletnega finančnega okvirja in kohezijske 
politike EU za obdobje 2014-2020. 

●   

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.  

 ●  

9. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP 
KENOG d.o.o., za leto 2012   

●   

10. Nadzorni odbor MONG naj pregleda letno poročilo in 
poda mnenje o verodostojnosti in zakonitosti 
poslovanja JP KENOG d.o.o., za poslovno leto 2012. 

 ●  

11 Mestni svet MONG naj imenuje petčlansko komisijo, 
sestavljeno tudi iz dveh predstavnikov članov civilne 
iniciative, za pripravo poročila o analizi vsebine 
letnega poročila JP KENOG d.o.o., predvsem na 
stroškovnem in cenovnem področju. 

 ●  

12. Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu RRA Severne 
Primorske d.o.o., za leto 2012 

●   

13. Sprejem sklepa, da grajeno javno dobro ne služi več 
svojemu namenu - parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. 
št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, 
parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. 
Čepovan. Uprava MONG izda odločbo o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra za navedene 
nepremičine.  

 ●  

 
 

 
30. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. september 2013 
  
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 29. seje 
MS MONG, ki je bila 11. julija 2013 

●   

2. Sklep o imenovanju Mateje Mislej kot predstavnice 
MONG v svet zavoda OŠ Milojke Štrukelj 

●   
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3.  Sklep o imenovanju Cvetke Ipavec, Jerneja 
Podgornika in Uroša Komela kot predstavnike MONG 
v svet zavoda OŠ Solkan  

●   

4. Sklep o imenovanju Ivana Mavriča kot predstavnika 
MONG v svet zavoda OŠ Branik 

●   

5. Sklep o imenovanju Vladimirja Peruničiča kot 
predstavnika MONG v svet zavoda Dijaški dom Nova 
Gorica 

●   

6. Sklep o imenovanju Tanje Pipan kot nadomestne 
članice komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja 

●   

7. O predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje MONG se opravi ponovna prva obravnava 
in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave  

 ●  

8. O predlogu Odloka o rebalansu proračuna MONG se 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

 ●  

 
 

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

14. Sklep, da se do septembrske seje odloži odločanje o 
ureditvi smučišča na Lokvah in pripravi usklajen 
predlog ureditve omenjenega smučišča.  

  ● 

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  

 ●  

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

 ●  

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 

NI IZVRŠEN 

5. Pred podpisom mediacijske pogodbe mora župan  ●  



 

4 

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.  

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 

NI IZVRŠEN 

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

 ●  

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. 

Del 
sklepa 

- parc. št. 
1554/6 

k.o. 
Solkan 

Del sklepa – 
parc. št. 546 
k.o. Gradišče 

 

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  
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 

NI IZVRŠEN 

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.  

 ●  

 
 
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 14. marec 2013  
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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 

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.   

 ●  

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  

NI IZVRŠEN 

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

 ●  
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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  

NI IZVRŠEN 

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.  

  ● 

 
 
 
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: 
 
  -      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje: 

V skladu z 22. členom poslovnika mestnega sveta izražam svoje nestrinjanje z 
vprašanjem, ki sem ga postavil na 27. seji, 18. aprila tega leta, in sicer v zvezi z 
realizacijo pogodbe med MONG, Primorjem Ajdovščina in Immorent iz Ljubljane glede 
izgradnje infrastrukture na območju Majskih poljan oziroma z njimi povezanih investicij v 
komunalno opremo.  
Na takrat postavljeno vprašanje ste mi odgovorili, citiram del odgovora: «Obe bančni 
garanciji dani s strani družbe Immorent d.o.o. (za izgradnjo preostalega dela 
Prvomajske ulice in za izgradnjo odvodnika) sta še vedno veljavni. MONG pregleduje 
projektno dokumentacijo, ki je s strani obeh investitorjev že bila pripravljena in 
dostavljena, ugotavlja katera dokumentacija je za realizacijo obveznosti še potrebna ter 
vodi razgovore z družbo Immorent za sklenitev aneksa k tej pogodbi, z vsebino 
katerega bo seveda pred podpisom seznanjen tudi mestni svet.»  
Ker je od takrat preteklo točno pet mesecev, sprašujem vas, župan, v kakšni fazi so 
pogajanja in pregledovanje projektne dokumentacije glede izgradnje omenjene 
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infrastrukture? Na mestni svet namreč še ni prišla informacija, s katero bi bil le-ta 
seznanjen z odločitvijo občinske uprave glede eventualnega podpisa aneksa k sami 
pogodbi.  
 

 -       svetnika Otona Filipiča – naslednje vprašanje: 
Imam eno vprašanje.  
Pristojne službe na občinski upravi sprašujem, koliko finančnih sredstev je MONG 
namenila za spominski amfiteater na Okroglici in na kakšni podlagi?   
Drugo. Zakaj nekateri svetniki s tem očitno medobčinskim projektom nismo bili 
seznanjeni, saj je na vabilu v sklopu občinskega praznika bilo mogoče razumeti iz 
brošure, da je tudi MONG soorganizator? To je bilo razbrati tudi iz vabila.   
Zato sprašujem, ali MONG kot institucija lahko aktivno uradno sodeluje in financira 
tovrstne objekte, saj smo del Evropske unije, katera je totalitarizme fašizem, nacizem in 
komunizem obsodila. Prav ti simboli so tudi prisotni na tem spominskem amfiteatru.  
Upam, da to razumete v pravem kontekstu, saj to razume tudi stoletni spoštovani g. 
Boris Pahor, kar je lepo povedal tudi prejšnji mesec v Kobaridu.  
 

  -      svetnika Gregorja Veličkova – naslednja pismena vprašanja:    
Ugotavljam, da je bila kanalizacija v Prvačini že narejena, vendar po mojih informacijah 
ne deluje. Kot mi je znano predvsem zaradi posedanja terena na trasi, kar ima za 
posledico vdiranje meteornih voda v kanalizacijo, ki se meša s fekalnimi odplakami. 
Zaradi tega je pretočnost kanalizacije bistveno večja od predvidene, kar ima za 
posledico, da Čistilna naprava Prvačina ne deluje. Občinskim strokovnim službam naj bi 
strokovnjaki že pred časom predlagali, da se za sanacijo tega problema naredi 
zadrževalni bazen pred čistilno napravo, ali na drug način preprečiti vdor meteorne 
vode.  
Moja vprašanja v zvezi s tem  so: 
    - ali  je ta problem zabeležen v občinski upravi,  
    - kdaj  je bila MONG prvič opozorjena na ta problem, 
    - katere  postopke je MONG že naredila, 
    - ali drži informacija, da družba Vodovodi in kanalizacija d.o.o. zaradi navedenih 
pomanjkljivosti še ni prevzela čistilne naprave v Prvačini? 
 

-      svetnice Dejane Baša – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:  
Imam eno svetniško vprašanje, ki mi ga je podala in prosila Krajevna skupnost 
Prvačina.  
Naj povem, tudi g. Veličkovu, da smo imeli včeraj obširno predstavitev sanacije 
kanalizacije v Prvačini in če bo ta stvar uspela, bomo krajani KS Prvačina zelo veseli. 
Vprašali so me tudi, če postavim sledeče svetniško vprašanje, ki je zelo kratko.  
Zanima me, kakšne plane ima Stanovanjski sklad MONG glede graditve 
stanovanjskega bloka v Prvačini? Ali bo MONG upoštevala mnenje komisije za prostor, 
ki jo je imenoval župan in odgovora, ki sem ga prejela na moje svetniško vprašanje 
postavljeno lansko leto na 20. seji mestnega sveta? Sicer imam to za prebrati, ampak 
glede na to, da si boste to pogledali, bi prosila, da me do naslednje seje obvestite. 
Imela bi še eno pobudo, in sicer, če bi MONG sklicala sestanek, na katerem bi bili 
prisotni tako predstavniki KS Prvačina kot Stanovanjskega sklada MONG in 
predstavniki MONG, da se ta polemika in ta bojazen nekako zaključi oziroma obrazloži 
tako krajanom kot svetu KS Prvačina.  
 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 
  -      svetnika Gregorja Veličkova – naslednje pismeno vprašanje:    
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Zanima me, ali je z družbami, ki so opravljala dela na javnih cestah  (npr. Gratel, ...) 
dogovorjeno, da vzpostavijo ceste v prejšnje stanje po tem, ko so jih prekopali? V 
primeru, da je bilo to dogovorjeno, sprašujem, v kolikšnem roku morajo to opraviti (oz. 
kdaj konkretno poteče ta rok)? Tu predvsem mislim na Cankarjevo ulico v Novi Gorici, ki 
je popolnoma neustrezno sanirana, na kar me opozarjajo tamkajšnji stanovalci. 

 
  

 Projektni pisarni (UD): 
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je na svojem 
portalu objavila, da je v postopku odločanja javno naročilo Mestne občine Nova Gorica - 
Rekonstrukcija in dozidava stavbe OŠ Frana Erjavca ter rekonstrukcija strehe in atrija v 
II. nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca, katerega vlagatelj zahtevka za revizijo je 
Strabag, gradbene storitve, d.o.o.. 
Prav tako je v postopku odločanja javno naročilo Zdravstvenega doma Osnovno varstvo 
Nova Gorica – Obvezni material, katerega vlagatelj zahtevka za revizijo je Sanolabor 
d.d.. 
Prosim, da me obvestite o odločitvi Državne revizijske komisije v navedenih primerih. 

      
   -     svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo:  

Prosil bi vas za postavitev dveh klopic na poti na Škabrijel. Mislim, da to ni potrebno 
posebne obravnave ampak samo izvedbe.  

 
  -      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednje pismeno vprašanje:    

Problematika v OŠ Šempas se vleče kar nekaj let, vrtec je potrebno sanirati ter dograditi 
dodatne prostore. Kot mi je znano, je MONG v fazi pridobivanja soglasij. Otroci si v 
vrtcu zaslužijo bistveno večje igralne površine, kajti s tem bo tudi omogočen kvaliteten 
način dela otrok in pedagoških delavcev v vrtcu.    
Sprašujem, kdaj je predviden končni čas obnove oziroma dozidave vrtca pri OŠ 
Šempas?  

 
- svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 

V zvezi z ureditvijo mestnega središča Nove Gorice so v proračunu predvidena sredstva 
v višini 1.129.426 EUR. S poročilom o izvrševanju proračuna MONG ste nas seznanili, 
da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ter da je MONG uspešno 
kandidirala na 6. JP RRP Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za pridobitev 
sredstev EU - »Razvoj regij« in pridobila sredstva v višini 1.072.069,00 EUR. Seznanili 
ste nas, da se zaključuje projektna dokumentacija za izvedbo, na podlagi katere se bo v 
mesecu juliju izvedel javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del z zunanjo 
ureditvijo ter komunalnimi vodi in priključki. Začetek fizične izvedbe kot tudi zaključek se 
je premaknil v leto 2014. 
Osnutki nove podobe mestnega središča Nove Gorice so bili sicer predstavljeni, kljub 
temu pa me zanima, kakšna je predvidena končna podoba Trga Edvarda Rusjana in 
Bevkovega trga. 
V zvezi s tem dajem svetniško pobudo, da na eni prihodnjih sej podrobno predstavite 
projekt ureditve mestnega središča Nove Gorice (tudi slikovno), ki bo gotovo zanimal 
občane MONG. 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
 

  -      svetnika Otona Filipiča – naslednje vprašanje na odgovor, ki ga je prejel:   
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Imam eno vprašanje na ta odgovor, ki sem ga prejel, in sicer na vzdrževanje sakralnih 
objektov. Nisem zasledil odgovora, ali je odlok o sofinanciranju sakralnih objektov v 
pripravi, ali ne?  
Glede na to, da smo na mestnem svetu to sprejeli, tu kaže, da ni odgovor popoln, ker so 
tam neke verige. Ne vem, ali je zaključen odgovor, ali ne. Za kar je odgovorjeno tudi 
zaznavam, kakor da temu občinska uprava ni najbolj naklonjena, ker v zadnjem stavku 
piše, da lastniki objektov imajo sicer možnost pridobiti sredstva tudi iz drugih virov, 
državni razpisi, evropski in tako dalje.  
Prosil bi, da če sem slabo razumel, ali pa če odgovor ni popoln, še za dopolnitev.  

 
  -      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednjo pobudo:    

Izpostavil bi ureditev igral oziroma njihovo vzdrževanje na igriščih v novogoriški občini. 
Vemo, da potem, ko zgradimo igrala oziroma igrišča, moramo ta igrala na teh igriščih 
tudi vzdrževati, kar pa na žalost ni vselej tako.    
Takšen primer, ki pa ni osamljen, je v Ulici XXX. divizije, kjer so igrala v zelo 
zapuščenem stanju in bi jih bilo potrebno urediti, tako, da predlagam, da bi mestna 
občina opravila en pregled dejanskega stanja, kako so igrala na teh igriščih, v kakšnem 
stanju so in potem, da se naredi konkreten načrt za njihovo sanacijo.  
 

  -      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednje pismeno vprašanje:    
Članek, ki je bil objavljen v Primorskih novicah govori o tej problematiki:   
http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-
.aspx, torej o problematiki odvrženih igel po recimo parkih ter nevarnosti, ki jih take igle 
predstavljajo predvsem za otroke. Prosil bi za informacije, kaj se je za omilitev oziroma 
odpravo te problematike naredilo? 

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 

Tudi sama bom dala pisno več svetniških pobud in vprašanj. 
Danes pa bi prebrala eno, ki je pomembna tudi za mlade tekmovalce, saj se v zadnjem 
času name obrača vedno več staršev mladih tekmovalcev iz naše občine, ki na 
državnih, evropskih in tudi na svetovnih tekmovanjih dosegajo najboljša mesta in 
prejemajo kolajne. Župan naše občine sicer pripravi sprejem tekmovalcev za tovrstne 
dosežke, kar je lepa gesta in z njo mladim tekmovalcem tudi kot občina pokažemo, da 
smo ponosni na njihove dosežke. Povedali pa so mi, da v naših sosednjih občinah 
Šempeter–Vrtojba, v Renčah–Vogrsko in še kje, dodeljujejo enkratne nagrade za mlade 
talente, za doseganje izjemnih dosežkov na področju športa, kulture in izobraževanja 
ter tudi na drugih področjih v posameznem letu, za kar seveda sredstva za te nagrade 
zagotavljajo v proračunu občine.   
Kot izjemen dosežek na področju športa in drugje, je dosežek v preteklem šolskem letu 
ali pa študijskem letu na področju športa, kulture in izobraževanja, ki je dokazljiv s 
priznanji, potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj, z 
nagradami ali kolajnami iz tekmovanj, s potrdili o opravljenih delih, s potrdili o 
sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških raziskavah, ali koncertih in 
podobno. S prejeto denarno nagrado občine si tekmovalci iz naših sosednjih občin 
pokrijejo marsikateri strošek, ki ga v nemalo primerih zelo težko krijejo starši, saj tudi 
klubi in društva ne pokrivajo vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tovrstnimi tekmovanji.  
Da bi bili tudi naši mladi iz naše občine primerljivi in enakovredni ostalim športnikom 
naših sosednjih občin, dajem svetniško pobudo, da se v proračun za leto 2014 planira 
sredstva za nagrajevanje mladih talentov, običajno do 28. leta, iz naše občine, na 
področju športa, kulture in izobraževanja ter drugih področij. Pripravi naj se tudi 
pravilnik, ki bo določal pogoje, merila in postopek za nagrajevanje mladih talentov, ki 
dosegajo na olimpijskih, svetovnih in mednarodnih tekmovanjih najboljša mesta in 
prejemajo kolajne.  
Upam, da bo moja svetniška pobuda sprejeta.  

http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-.aspx
http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-.aspx
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 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
 
-      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje: 

Na 26. seji mestnega sveta, 21. marca tega leta, smo pri 11. točki dnevnega reda 
sprejeli sklep, s katerim je mestni svet soglašal s pričetkom postopka podelitve 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanje javne 
razsvetljave v MONG.  
Glede na to, da so nam na takratni seji zunanji sodelavci predstavljali gradiva oziroma 
razpisno dokumentacijo, sprašujem sedaj župana, v kakšni fazi je postopek podelitve 
koncesije? Če me spomin ne vara, je bilo v takratnih predstavitvah izpostavljeno, da je 
za pridobitev nepovratnih sredstev potrebno pohiteti, saj je bil eden izmed pogojev 
relativno kratek rok za izvedbo vseh v razpisu navedenih del.  
Župana zato sprašujem, ali občinska uprava s postopki zamuja in ali bo to imelo za 
posledico izgubo možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter če bo do tega prišlo, 
kdo bo za to nosil odgovornost?  

 
-      svetnika Antona Petrovčiča – naslednjo pobudo:  

Komunalno podjetje Komunala Nova Gorica je iz krajevnih skupnosti Trnovsko-Banjške 
planote umaknilo kontejnerje za kosovne odpadke. Pred nekaj leti so nas isti ljudje 
hodili prepričevati, kako je nujno potrebno, da se po krajevnih skupnostih namesti 
kontejnerje za te odpadke, saj so bili le-ti odvrženi povsod po gozdu in ob cestah. Kar 
nekaj let je trajalo in mnogo denarja, katerega je morala zagotoviti MONG, je bilo 
potrebno, da se je stanje saniralo. Gozdovi so sedaj relativno čisti, sistem se je prijel, 
sedaj pa to.  
Kdo stoji za tem, direktor Komunale? Ali ima MONG sploh kaj besede pri teh odločitvah, 
ali je nemočna? Kdo je lastnik komunalnega podjetja? Kako je s koncesijskimi 
pogodbami ali pogodbo? Ali je njihovo početje v skladu s pogodbo, ali je to mogoče 
samovolja odgovorne osebe na strani Komunala Nova Gorica?  
Dejstvo je, da če se bo to sprejelo kot izvršeno dejstvo, smo šli desetletje in več nazaj. 
Prav gotovo je, da nekdo iz Lokovca ali Čepovana ne bo vozil teh odpadkov v Staro 
Goro ali Grgar. Odmetavalo se jih bo kot poprej, povsod. Posledice so znane.  
Da pa do tega ne bi prišlo, dajem pobudo, da uprava MONG uporabi vse vzvode in 
pritisne na komunalno podjetje, da se vzpostavi prejšnje stanje, ali mogoče še boljše, 
saj so bili kontejnerji po naših vaseh več ali manj dotrajani, gnili in ko so nalagali tovor 
na kamione je ostalo za njimi stanje, kot smo ga krajani fotografirali in poslali fotografije 
inšpektorju za to področje. 
Prosim za takojšnje ukrepanje.  

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog:  

Predlagam, da se oblikuje poseben sklad za mlade (lahko v okviru sklada malega 
gospodarstva), ki se želijo samozaposliti in se mu nameni določena sredstva za 
spodbujanje podjetništva, tako imenovano. »garažno  podjetništvo«, obenem pa bi  ta 
sklad  iskal ustrezne prostore in jih oddajal zastonj vsaj do časa, ko bi se »postavili na 
noge«. 

 
 -     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pismeno pobudo:   

Prosila bi, da mi ustrezne službe pripravijo analizo in primerjavo cen plina v Novi Gorici 
z ostalimi občinami v Sloveniji, tudi z obrazložitvijo fiksnih stroškov v skupni ceni plina 
za potrošnika. 
 

  -      svetnika Gregorja Veličkova – naslednje pismeno vprašanje:    
Nadalje sprašujem, kaj se dogaja s  projektom “kanalizacija Dornberk- Zalošče”, ki  je 
po mojih informacijah v prejšnjih mandatih že bila predvidena? Pri tem  opozarjam na 
zaveze iz Direktive EU 2014-2020, ki se nanaša na to vsebino. 
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   -     svetnika mag. Uroša Sakside – naslednjo pismeno pobudo:  
V času deževnih dni se po Cankarjevi ulici ustvarjajo luže, predvsem po cestišču, in 
sicer zaradi zamašenih odtokov za odvodnavanje. Zelo nerodno je, ko gredo pešci po 
ulici, kjer jih lahko nekateri vozniki praktično »oblijejo« in popolnoma premočijo. 
Predlagam, da se odtoke redno čisti, da ne bi prihajalo več do takih nevšečnosti. 

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 
   -     svetnika mag. Uroša Sakside – naslednjo pismeno pobudo:  

Nekateri ekološki otoki so v MONG urejeni, pri nekaterih pa je stanje zelo slabo. 
Določeni ljudje se sistema ločevanja odpadkov niso navadili oziroma  jim je sistem za 
ločevanje nepoznan. Tako nekateri tu odlagajo velike kose pohištva, odpadni 
elektronski material, celo nevarne odpadke, ki bi jih morali odpeljati na posebno zbirno 
mesto.  
Zato predlagam, da MONG skupaj s Komunalo ter pristojnim inšpektorjem bolje 
nadzirajo stanje ter uvede še dodatne osveščevalne akcije.  

 
-      svetnice Milojke Valantič  – naslednje vprašanje:  

Oglašam se v imenu mnogih voznikov osebnega vozila in tudi občasnih koristnikov 
javnega prevoza.  
Verjetno bi javni prevoz koristili pogosteje, če bi ob avtobusnih postajališčih 
primestnega prometa bila možnost začasnega parkiranja, saj je v urbanih naseljih kjer 
smo zaposleni in kjer se opravljajo raznovrstni opravki, vedno manj možnosti za 
parkiranje svojega osebnega vozila. V tedenskih novicah SOS številka 30 z dne 26. 7. 
2013 od 2. 8. 2013 sem prebrala informacijo, da so na razpolago evropska sredstva za 
izgradnjo »park and ride” parkirišč, po naše »parkiraj in odpelji se«, ob avtobusnih 
postajah.  
Ministrstvo za investicijsko infrastrukturo in prostor je namreč v Uradnem listu RS že 
objavilo 8.000.000,00 EUR vreden javni razpis za izgradnjo zgoraj navedenih parkirišč. 
Sredstva namreč prispeva Evropska unija iz kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do 
porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je bil 6. 9. 2013. Namen razpisa, ki je bil 
namenjen občinam, je v prvi vrsti vzpostavitev učinkovitega javnega potniškega 
prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo območij »parkiraj in odpelji 
se«  na pristopnih točkah osebni avto – javni prevoz. Posebni namen je zmanjšati 
potrebo po uporabi osebnega vozila, skrajšati dolžino opravljene poti z osebnimi vozili, 
zmanjšati število osebnih vozil v mestnih središčih in tudi ob večjih nakupovalnih 
središčih ter industrijskih conah ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti 
razvoj javnega potniškega prometa.  
Ker smatram, da je tudi ta investicija v razvoj občine in ne samo naše občine, ampak 
tudi sosednjih občin, sprašujem odgovorne v občinski upravi, ali bodo pravočasno 
pripravili razpisno dokumentacijo za pridobitev le-teh sredstev in se po potrebi povezali 
z ostalimi sosednjimi občinami. Ne želim si namreč očitati, da smo v našem mandatu 
zaradi poznega reagiranja izgubili še eno priložnost glede izgradnje tega dela 
infrastrukture.  
Hvala za odgovor in upam na začetek investicije.  

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 

V večini evropskih mest so na najbolj frekvenčnih točkah postavljeni pitniki. 
V zvezi s tem dajem svetniško pobudo, da se tako v mestno središče Nova Gorica kot 
tudi v parkih in tistih KS MONG, ki so za to zainteresirane, smiselno umesti pitnike, kjer 
se bodo mimoidoči v toplih poletnih dneh in tudi sicer lahko odžejali in osvežili. 
 

-      svetnika Antona Peršiča – naslednje vprašanje: 
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Imam eno vprašanje za občinsko upravo, in sicer, kdaj bodo končani vsi postopki, da se 
bo lahko začel izvajati projekt izgradnje Doma krajanov v Oseku?  
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 
Na seji mestnega sveta že novembra leta 2011 sem spraševala in dajala pobude na 
osnovi poročanja medijev o povečanju vsebnosti prašnih delcev v zraku, imenovanih 
PM10, v Novi Gorici. Bliža se zima in ta problem se bo ponovno pojavil. Ukrepe, ki so 
mi bili takrat našteti v svetniškem odgovoru, so bili sicer hvale vredni, delujejo pa na 
dolgi rok, kar pomeni, da izboljšanj ni, ali pa še dolgo ne bo pričakovati.  
Če citiram, kar sem citirala takrat, in sicer dr. Metodo Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta 
za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani, ki je rekla: «Prašni delci niso samo 
ubijalci kakovosti zraka, saj jih strokovnjaki imenujejo tudi ubijalci ljudi.« Študije po 
njenih besedah kažejo, da se ob povečani koncentraciji prašnih delcev poveča tudi 
stopnja umrljivosti med prebivalci. Nedavno tega sem zasledila, kako učinkovito nad te 
prašne delce gredo na Nizozemskem. Raziskovalci v mestu Hillegom, se opravičujem, 
če nisem prav izgovorila imena mesta, so pločnik poskusno obložili s cementom. Ne 
kakršnimkoli,  ampak katalitičnim cementom, ki je nekaj posebnega in čisti ozračje. Je 
nekakšen higienik, ki ob lepem dnevu za 45 % zmanjša onesnaženost zraka z 
dušikovim oksidom, drugače pa za petino.  
Ponovno predlagam, da župan s strokovnimi službami prouči možnosti za izboljšanje 
zraka v Novi Gorici glede prašnih delcev PM10.  
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pismeno pobudo:   
Glede na rešitev spora z SGP, stanovalci in stanovalke Ul. Gradnikove brigade 
pričakujejo, da se bodo čim prej namestile klopce vzdolž ulice. Izbira klopi naj se izvrši v 
sodelovanju s KS Nova Gorica. 
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog:   
Osvetlitev prehoda pred pekarno Kukaj. Stanovalci so me opozorili, da prehod ni varen, 
ker se pešca na njem v nočnem času ne vidi, prav tako avtomobili vozijo čez pločnike, 
zato predlagajo namestitev ovir - bodisi cvetlična korita,…  
  

   -     svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo:  
Druga pobuda pa je, da razmislite in me obvestite o tem, ali obstaja možnost izgradnje 
dodatnih parkirnih mest na parceli št. 147/54 v Novi Gorici. Ta pobuda gre v sklopu 
razgovorov, ki jih vodi MONG s pravnimi osebami, lastniki zemljišč v bližini te parcele na 
jugozahodni strani. Torej, gre za prenos funkcionalnih zemljišč, ki se sedaj urejajo, kjer 
bi se ustanovilo javno dobro.  
Menim, da je to dobra pobuda in da bi tam blizu Lavričeve ulice lahko dobili tisti, ki tam 
bivajo blizu še dodatna parkirna mesta.  
Prosim, če se to prouči in me o tem obvesti. 
 
 

 Medobčinski upravi MONG in Občne Brda  
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 
Dne 26. 8. 2013 sem županu MONG in kabinetu župana poslala pisno pobudo za izbris 
grafitov na cestiščih na območju MONG, kar pa se vse do danes še ni zgodilo. 
Na regionalni cesti Solkan–Lokve so se v poletnem času večkrat množično pojavili 
grafiti po zidovih in tudi na cestišču, na kar je že opozoril svetnik Oton Filipič na 28. 
redni seji Mestnega sveta MONG.  
Kabinet župana MONG je svetniku posredoval odgovor, da so vzdrževalcu ceste 
naročili na vseh cestah in zidovih izbris napisov ter da ugotavljajo, da omenjeni primeri 
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niso osamljeni ter da v kolikor jim bo uspelo izslediti storilce, bodo ukrepali v skladu s 
13. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru. 
V kolikor ste storilce izsledili, predlagam, da jim naložite tudi plačilo stroška izbrisa 
grafitov iz zidov in cestišča. 
Dajem svetniško pobudo, da se ponovno naroči izbris grafitov na omenjeni regionalni 
cesti, saj se ob njih zgražajo tako domačini kot obiskovalci tega območja. 
 
 
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


