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Številka: 900-17/2017-2 
Nova Gorica, 8. junij 2017                                                                                                                                                          
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
 
26. SEJA MESTNEGA SVETA, 25. maj 2017  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 25. seje 
mestnega sveta, ki je bila 20. aprila 2017   

●   

2. Sklep o imenovanju Tjaše Tabaj Pušnar iz Šmihela, 
Dušana Bizjaka in Nastje Česnik Humar, oba iz Nove 
Gorice kot predstavnikov MONG v svet zavoda Vrtec 
Nova Gorica  

●   

3. Sklep o imenovanju Davida Špacapana iz Trnovega, 
Ljubke Čargo iz Banjšic in Gregorja Špacapana iz 
Šempasa kot predstavnikov MONG v svet zavoda Javni 
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica  

●   

4. Sklep o imenovanju Damjane Pavlica iz Šempasa kot 
predstavnice MONG v svet zavoda Osnovna šola 
Šempas  

●   

5. Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu Bogdana 
Vrčona iz Ozeljana s funkcije člana sveta zavoda Goriški 
muzej Kromberk – Nova Gorica  

●   

6. Sklep o imenovanju Renata Podbersiča iz Nove Gorice 
kot nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe 
v svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 

●   

7. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 ●   

8. Sklep o sprejemu Načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja MONG za leto 2017 – rebalans 1 in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za 
leto 2017 – rebalans 1. Ta sklep začne veljati z dnem 
uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 
2017 

●   

9. Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 in 
Poslovnega in finančnega načrta za leto 2017 
Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad  

●   

10. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 
2016 ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 
2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica  

●   

11. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter 
Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 

●   
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Goriške lekarne Nova Gorica  

12. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter 
Programom dela, investicij in finančnega načrta za leto 
2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno 
varstvo Nova Gorica 

●   

13. Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v 
okviru projekta »Občina po meri invalidov« v MONG v 
letu 2016 

●   

14. Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 
za posamezne javne zavode, in sicer Vrtec Nova Gorica 
2.054,26 EUR, Osnovna šola Čepovan 652,12 EUR, 
Osnovna šola Solkan 5.798,69 EUR in Osnovna šola 
Šempas 14.660,00 EUR. 

●   

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG 
za programsko obdobje 2015-2020 

●   

16. Sklep, da naj občinska uprava od javnega zavoda Goriški 
muzej Kromberk – Nova Gorica pridobi in pregleda 
relevantno dokumentacijo z namenom, da se ugotovi, ali 
je svet javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica v tekočem mandatu deloval v skladu z Odlokom 
in Poslovnikom sveta javnega zavoda Goriški muzej 
Kromberk - Nova Gorica.    

 ●  

17. Občinska uprava naj o pregledu iz prejšnje točke pripravi 
poročilo do naslednje seje mestnega sveta. 

 ●1  

18. Občinska uprava naj naroči revizijo poslovanja javnega 
zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leti 
2015 in 2016. 

 ●2  

19. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. 
št. 395/1 k. o. Loke  

●   

20. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. 
št. 1302/7 k. o. Kromberk 

●   

21. Sklep o seznanitvi z Izvedbenim načrtom Trajnostne 
urbane strategije MONG 2017-2020  

●   

22. Sklep o izstopu MONG iz Skupnosti občin Slovenije. 
Članstvo preneha z 31. decembrom 2017.  

●   

 
 
 
 
8. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 8. maj 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o imenovanju Vladimirja Peruničiča iz Nove Gorice ●   

                                                 
1 Zaradi kratkega roka in obsežnega gradiva je bilo poročilo nemogoče pripraviti za junijsko 

sejo mestnega sveta.  
2 Revizija poslovanja se bo izvedla v drugi polovici leta. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca 

revizije.  
 

 



 

3 

za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 

Nova Gorica 

 
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. april 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

12. Odlok o spremembi Odloka o OPN MONG. Ta odlok se 
objavi v Uradnem listu RS po zaključenem postopku in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  

 ●  

 
 
24. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. marec 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

9. Oddelek za družbene dejavnosti naj skupaj z Goriško 
knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica pripravi idejni 
projekt z oceno investicije za ureditev čitalnice.  

 ●  

11. Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
zaposlitev blagajničarke za polni delovni čas in 
koordinatorja kulturnih programov v Kulturnem domu 
Nova Gorica 

 ●  

 
 
23. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. februar 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

10. Glede na ugotovitve super nadzora se pooblasti 
Stanovanjski sklad MONG, da v primerih, če so 
ugotovljeni elementi odškodninske odgovornosti, vloži 
odškodninsko tožbo. 

●   

 
 
18. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. september 2016 

 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

3. Do konca leta 2016 naj se Pravilnik o izvajanju nalog 
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v organih 
upravljanja javnih zavodov uskladi z veljavnimi predpisi. 

 ●3 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Predlog morebitnih sprememb pravilnika bomo posredovali v potrditev stututano-pravni 

komisiji, ko bo pripravljen.  
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13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

9. O predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
turizem Goriške se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

 ●  

16. Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega 
razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav ter za 
pripravo strokovnega poročila pripravi predlog najboljše 
rešitve pridobljene na podlagi konkurenčnega dialoga. 
Pred dokončno potrditvijo na mestnem svetu se pripravi 
ponovna evalvacija izbrane rešitve v primerjavi z 
izvedbo v lastni režiji. (javna razsvetljava)  

 ●  

 
 
7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

15. Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z 
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike 
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej 
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato 
posreduje v sprejem mestnemu svetu.   

 ●  

 

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

 Županu in kabinetu župana:  
 
-      svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:    

Dajem pobudo glede poslovnih con in prodaje stečajne mase družbe MIP-ovega 
kompleksa v Kromberku. Na zadnji neuspeli dražbi se je celoten kompleks prodajal za 
5,9 mio EUR. Kompleks bivšega MIP-a meri 55.883 m2 stavbnih zemljišč, na katerih je 
postavljenih 26 tisoč m2 poslovnih površin (pisarn, delavnic, skladišč). Za primerjavo, 
poslovna cona v Solkanu obsega 18.000 m2 površin. Kar nekaj od teh stavbnih zemljišč 
je nepozidanih kar pomeni, da se na njih lahko gradijo poslovne stavbe. Pri tem je 
potrebno dodati, da gre v celoti za komunalno opremljeno poslovno cono, kjer je 
lastniško skoncentrirano na enega lastnika. Na območju MONG žal ne obstaja poslovna 
cona, ki bi bila večjih površin, komunalno opremljena, lastniško skoncentrirana in 
nezasedena.  
Sama menim torej, da gre za edinstveno priložnost, da MONG pride do lastništva 
poslovne cone, v kateri bi lahko svoj prostor našla številna start-up podjetja ter tudi 
ostala podjetja. Vsi vemo, da je razvoj podjetništva odvisen tudi od razpoložljivosti 
cenovno ugodnih poslovnih con. Tak primer je občina Ajdovščina, ki je s ponujanjem 
cenovno ugodnih stavbnih zemljišč privabila številna podjetja ter omogočila nov 
gospodarski zagon. Seveda je pri taki odločitvi potrebno zagotoviti tudi primernega 
upravljalca take poslovne cone. Rešitev se ponuja kar sama, saj ima MONG v lasti – 
Primorski tehnološki park d.o.o., ki po mojem mnenju kvalitetno upravlja s tehnološkim 
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parkom v Vrtojbi. Tehnološki park v Vrtojbi je po zadnjih informacijah 85% zaseden. 
PTP d.o.o. pa z upravljanjem dosega tudi poslovni dobiček.  
Verjetno mi boste tudi odgovorili, da MONG v proračunu nima zagotovljenih sredstev, 
zato predlagam, da se MONG v prvi fazi pogaja za ugodnejšo ceno, v drugi fazi pa 
dogovori za dolgoročni najem s končnim odkupom z upoštevanjem do tedaj plačanih 
najemnin, kar pomeni, da bi se prodajna cena razporedila na daljše obdobje. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da bi z oddajanjem površin v najem in delno prodajo realizirali 
prihodke, ki bi po mojem izračunu pokrile v tem obdobju tudi nabavno ceno kompleksa. 
Še bolj pomembnejši pa je prihodek, ki bi ga občina dosegla z davčnimi prihodki, ki so 
posledica gospodarskega razvoja v občini.  
 

-     svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednje vprašanje:  
Kot sem napovedal, bo moja tema povezana z izborom predsednika uprave družbe HIT 
d.d. Zgodba se je začela zapletati, kot smo videli v medijih in ta zaplet je zelo povezan s 
tem, kar sprašujemo.  
Namreč župan, sedaj vidimo, da ste v medijih lepo brali neko tako doktrino italijanske 
diplomacije, se pravi, počakam, v vojno vstopam tja, kjer vidim, da bodo zmagali, če se 
pa obrne zadeva, pa prestopim. Za Finance ste rekli, citiram: »Upam, da so člani 
nadzornega sveta preverili ustreznost kandidata, ki so ga nato imenovali za 
predsednika uprave, še zlasti, ker je postopek izbire potekal toliko časa. Pričakujem, da 
bodo nadzorniki od predsednika uprave družbe HIT Janeza Mlakarja zahtevali pojasnila 
in zjasnitev o teh navedbah, saj sem mnenja, da bi bila v primeru, da te navedbe držijo, 
to zelo slaba popotnica za družbo HIT.« Kot da me ni bilo zraven. Gospod župan, mi 
smo vas spraševali v tem dolgem postopku, kako bo ravnal naš član nadzornega sveta, 
spraševali smo vas takoj po zaključku postopka, zakaj je tako ravnal, kot je ravnal in naj 
vas opomnim, še vedno vas sprašujemo, zakaj je tako ravnal, kot je tako ravnal in naj 
vas opomnim, da tudi član, ki ste ga vi predlagali v nadzorni svet, je podprl tega 
direktorja. Se pravi, tudi vaša odgovornost je, da je ta direktor izbran, kakršen je bil tisti, 
ki je bil izbran.  
Sedaj ponavljam vprašanje. Zakaj točno, ne kaj je lepo da direktor ima, ampak kaj točno 
je ta direktor imel? Katere lastnosti, katere kompetence, katere izkušnje, zato, da je 
prepričal našega člana nadzornega odbora, da je glasoval? Torej k odgovornosti 
kličemo našega člana nadzornega sveta. Ker smo danes zjutraj kot nalašč brali, da se 
je tudi pojavilo že ime novega člana nadzornega sveta, bi bilo lepo, da se nam ta 
predstavi in da tudi vzpostavimo malo bolj direkten stik z našim članom nadzornega 
sveta v družbi HIT, d.d..  

  
-     svetnika Aleša Dugulina – naslednjo pobudo:        

Sedaj bom isto govoril v imenu odbora za prostor, ki je sprejel sklep in pobudo.    
Županu Mateju Arčonu in direktorici občinske uprave odbor za prostor sporoča, da je 
pretehtal pobudo svetnika Valterja Vodopivca o razrešitvi vodje oddelka za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo in ugotovil, da tudi člane odbora občani zasipajo z 
vprašanji in kritikami glede vodenja in posledično delovanja oddelka. Občani imajo 
težave s pridobivanjem informacij o svojih vlogah, vloge rešujejo nerazumno dolgo, čez 
predpisane roke. Ko se osebno zglasijo v času uradnih ur, jih ne sprejme nihče, ali pa 
jih tajnica naroči. Zgodilo se je, da kljub naročilu niso bili sprejeti. Pritožujejo se nad 
odgovori na svoja vprašanja, ki so neuki stranki največkrat nerazumljivi in pogojevani s 
številnimi postopki, ki da se morajo zgoditi, preden bo možno vlogi ugoditi. Ko jih 
zanima časovni okvir teh  postopkov, dobijo namesto odgovora številne izgovore tako, 
da imajo občani upravičene razloge, da se sprašujejo, ali je občina namenjena 
občanom ali sama sebi.  
Največje težave imajo občani z odmero NUSZ. Visoke odmere davka na parcelah na 
katerih ni mogoče graditi, ali pridobiti gradbenega dovoljenja, je nedopustno. Da bi se 
izognili davku, je bilo občanom svetovano, naj dajo pobudo za spremembo 
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namembnosti parcele. Obljubljeno je bilo, da bo postopek za spremembo namembnosti 
kratek, pa se v enem letu od razgrnitve ne zgodi nič in je stranka prepuščena čakanju in 
dvomu, da bo sploh kdaj  zadeva zanjo ugodno rešena.  
Občani, ki so bili uvrščeni v hitrejši postopek, ki je vsaj prišel do razgrnitve, vsaj upajo, 
da se bo njihova vloga ugodno rešila. Vsem ostalim pa ni razumljivo, kdaj se bo 
postopek začel in še manj kdaj končal. Vlogo so oddali in so uvrščeni v postopek 
spremembe številka na primer 2, ki se še ni začel, pa jim za povrh svetovalec ne da 
odgovora, kdaj se bo začel. Še huje je, če vprašajo, kdaj se bo končal. Skratka, na tem 
področju je stanje zelo kaotično. Lahko bi še naštevali težave, ki so očitno posledica 
slabe organizacije in vodenja dela oddelka, zato župana in direktorico pozivamo, da se 
nemudoma sestane z oddelkom, analizira probleme in ukrepa.  
Odbor za prostor zahteva do naslednje seje odgovor, kako se bodo predstavljene 
težave odpravile. Zahteva tudi poročilo o stanju na spremembah OPN po številkah s 
podanim številom vlog in obrazložitvijo postopka in vsaj okvirnim terminskim planom.  

 
-     svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:         

S prejetim odgovorom župana se žal ne morem strinjati, saj v njem navaja, da za enkrat 
delo načelnice ne ocenjuje kot tako, da bi temeljilo potrebo po njeni zamenjavi. 
Sprašujem se, ali je župan namenoma prezrl navedbe v moji pobudi in se do njih ni 
hotel, ali ni mogel opredeliti?  
Gremo po vrsti. Prvič. Načelnica sedaj že šest mesecev ignorira sklep statutarno- 
pravne komisije mestnega sveta. S tem, ko ne pripravi predloga za obravnavo obvezne 
razlage člena Občinskega prostorskega načrta, kaže njen odnos do komisije mestnega 
sveta in s tem posledično tudi do samega mestnega sveta, kar je skrajno neprimerno in 
neodgovorno do nas svetnikov in svetnic. Njen odnos mi daje slutiti, da ni nikogar, ki bi 
mu bila odgovorna za njeno delo. Očitno se s takim odnosom načelnice strinja tudi 
župan sam, torej ima očitno tudi župan sam tak odnos do mestnega sveta, kar je 
zaskrbljujoče, da ne rečem zastrašujoče, saj kaže na očiten razpad sistema v upravi 
mestne občine.  
Drugič. Težave s katerimi se srečujejo občani z Lokovca kakor tudi drugi na območju 
Mestne občine Nova Gorica, so take narave, da že same po sebi narekujejo odločno 
ukrepanje proti odgovornim na oddelku. To bi moral župan uvideti sam, brez, da ga na 
to opozarjamo svetniki ter prizadeti občani. Toda župan pozna tudi druga dejstva tega 
problema in zaradi po njegovo enostransko prikazanega problema, pač ne vidi potrebe 
po ukrepanju. Župana sprašujem katera so ta druga dejstva, da nam in občanom 
pojasni, za kaj gre? Prav pa bi bilo, da bi ta dejstva pojasnil tudi sodišču, da le-ta ne bi 
razveljavljala odločb o odmeri NUSZ po nepotrebnem.  
Tretjič. Župan v odgovoru navaja, da namerava oddelek kadrovsko še okrepiti. Naj 
spomnim, da je na oddelku stalno zaposlenih trinajst delavk in delavcev, pri čemer pa je 
očitno, da je sama organizacija dela na oddelku slaba. Glede na to, da sta v oddelku 
organizirani dve službi za okolje in za prostor, bi kazalo morda preveriti, ali se da delo 
učinkoviteje opraviti znotraj s prerazporeditvami zaposlenih.  
Naj zaključim. Vztrajam pri dani pobudi, saj se s prejetim odgovorom župana ne morem 
strinjati, zato pričakujem, da se župan ponovno posveti obravnavi vsebine moje pobude.  

 
-     svetnice Ane Jug – naslednje vprašanje:  

Rada bi samo spomnila. Dve seji nazaj je bilo postavljeno moje vprašanje, pa ste 
verjetno pozabili, nisem še dobila odgovora. Gre za Agroind, kaj se na tem področju 
dogaja, ker se mi zdi, da je kar pomembno, da bi bilo to tudi predstavljeno na seji 
mestnega sveta. Tudi pri nas imamo vinogradnike, ki so v dilemi kakšna je njihova 
bodočnost. 

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave:  
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 -    svetnika dr. Klemna Miklaviča - skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo: 
V imenu svetniške skupine Goriška.si vlagam pobudo za dosledno objavljanje sprejetih 
zapisnikov vseh delovnih teles MS MONG. Zapisniki naj bodo objavljeni na spletni strani 
MONG. Ta ukrep bo povečal preglednost delovanja predstavniških organov in njihovih 
članic in članov.  

 
 

 Pravno premoženjski službi (UD):  
 

 -       svetnika Jožefa Lebana – naslednjo pobudo: 
Svetniška skupina Soča daje Mestnemu svetu MONG pobudo, da začne postopek za 
spremembo akta, ki ureja mandat župana in zaposlovanje vodilnih delavcev v Mestni 
upravi MONG.   
Svetniška skupina Soča predlaga, da naj se na mandat župana vežejo tudi vodilni 
delavci v mestni upravi (vodje oddelkov). Ob prenehanju funkcije župana, naj preneha 
delovno razmerje tudi navedenim delavcem. 
 

 -      svetnika Mirana Vidmarja - naslednji predlog: 
Krajani Preserij, zaselka Mravljevi v KS Branik so se obrnili na nas glede parcele parc. 
št. 2231 k. o. Branik, ki je v lasti Vodi Gorica. Krajani predlagajo, da občina to parcelo 
pridobi in jo nameni izgradnji otroškega igrišča. (priloga 3)   
 

 

 Projektni pisarni (UD):  
 

-       svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo - naslednjo pobudo:  
Krajani v Krajevni skupnosti Čepovan so nezadovoljni z nejasnim stanjem v zvezi z 
izgradnjo kanalizacije, ki je bila zaustavljena pred dvema letoma.  
Župana in Upravo MONG naprošava, da se takoj opredeli v zvezi z nadaljno izgradnjo 
kanalizacije v Čepovanu, saj je takšno stanje kot je sedaj nevzdržno in povzroča škodo 
prebivalcem naselja Čepovan. 
Obrazložitev pobude: Krajanom v KS Čepovan je bilo zagotovljeno, da bo izgrajena 
kanalizacija in čistilna naprava. Zaradi znanih vzrokov je pred približno dvema letoma 
prišlo do zaustavitve del. Od trenutka zaustavitve del do danes, pa se Uprava MONG še 
ni opredelila glede nadaljne izgradnje oziroma odstopa od predvidene rešitve. V tem 
času je bil na MS sprejet akt o subvencioniranju malih čistilnih naprav ob individualnih 
hišah. Zaradi nedefiniranega stanja okoli nadaljne izgradnje kanalizacije oziroma 
opustitve predvidenega projekta, se krajanom vasi Čepovan povzroča škoda, ker si ne 
morejo pridobiti subvencije za izgradnjo male čistilne naprave.  
Župana in upravo MONG naprošava, da se takoj opredeli do tega problema in tudi 
določi kdaj se bo, če se bo, nadaljevala izgradnja kanalizacije. 
 

 -      svetnika Aleša Dugulina – naslednjo pobudo:  
Ugotavljam, da je stanje okolice na novo postavljenem spomeniku na Prevali v spomin 
generalu Borojeviću neprimerno. Trava je posejana slabo in jo prerašča plevel, drevesa 
borovcev so usahnila in ni pokošeno. Nedavno smo se uskladili, da bomo asfaltirali še 
parkirišče. 
Medtem ko mesto blesti v pripravah na sedemdeseto obletnico, je le streljaj od mesta 
neurejen spomenik, ki je sestavni del kulturne dediščine prav te občine. 
Zato s to svetniško pobudo apeliram na občinske službe, da resno pristopijo k ureditvi 
spomenika in okolice ter čimprej preplastijo tampon na parkirišču z asfaltom. 
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-       svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednjo pobudo: 
V letu 2012 je 52 stanovalcev Partizanske ulice v Novi Gorici podpisalo Pobudo za 
ureditev dela Partizanske ulice z dne 8. 6. 2012, Svet KS Nova Gorica pa jo je v celoti 
podprl in jo posredoval Mestni občini Nova Gorica. 
Tudi MONG se je s pobudo strinjala in se zavezala, da bo pobudo v celoti upoštevala, 
kar je razvidno iz dopisa z dne 3. 7. 2012, ki ga je pripravil Oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo MONG (priloga). 
V juliju 2012 je bil izdelan načrt gradbenih konstrukcij za ureditev pešpoti in ekološkega 
otoka (priloga), MONG pa je pridobila parcelo št. 117/2 k. o. Nova Gorica, preko katere 
bi potekala pešpot in na kateri bi bil lociran ekološki otok. Glede na dejstvo, da je projekt 
pripravljen za izvedbo, dajem svetniško pobudo, da se izvedbo načrtovane ureditve 
izvede čim prej, in sicer: 
- ureditev ekološkega otoka za potrebe stanovalcev Partizanske ulice v Novi Gorici (na 
parcelni številki 117/2 k. o. Nova Gorica) 
- ureditev povezovalne pešpoti do konca obstoječe pešpoti, ki se trenutno končuje sredi 
šolskega kompleksa OŠ Ledine do Partizanske ulice – cca 50 m ( na parc. št. 117/2 k. 
o. Nova Gorica)  
- postavitev svetil javne razsvetljave ob celotni pešpoti, ki povezuje Cankarjevo in 
Partizansko ulico – dolžina cca 100 m (na parc. št. 117/2 in 115/17 k.o. Nova Gorica). 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
 
 -       svetnika Jožefa Lebana – naslednjo pobudo: 

V imenu svetniške skupine Soča dajem pobudo Mestni občini Nova Gorica, da v 
proračunu za leto 2018 nameni znatno več sredstev za Nogometno društvo Gorica, vsaj 
100.000 EUR. Sredstva nujno potrebuje za nemoteno delovanje društva, tako 
članskega kot mladinskega pogona. 
ND Gorica je letošnjo sezono zelo uspešno zaključila. Kljub nenehnim kadrovskim in  
finančnim težavam je članski ekipi uspela uvrstitev na mesto, ki ji omogoča   
sodelovanja v kvalifikacijah za uvrstitev  v Evropsko ligo. 
Tudi številni mladinski pogon deluje uspešno in nadaljuje tradicijo, da se članska ekipa 
vsako leto popolnjuje iz lastnih vrst. Taka strategija društva se je pokazala kot zelo 
uspešna, saj se na tak način veča število obiskovalcev. 
Z doseženimi rezultati je ND Gorica veliko pripomogla k promociji mesta Nova Gorica, 
zato si zasluži večjo pozornost. 

  
 -       svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:  

V medijih sem opazila izjave g. župana, da naj bi se Nova Gorica in Gorica potegovale 
za evropsko prestolnico kulture. Iz preteklosti lahko vidimo, da so bile nekatere zgodbe 
prestolnic kulture zelo uspešne, kot na primer nam bližnji Gradec, kjer je niz dogodkov 
in zgrajene kulturne infrastrukture pomenil velik razvoj turizma in posledično 
gospodarstva. Nekatere zgodbe pa so se tudi neslavno končale, kot na primer zgodba 
Maribora leta 2012. 
Predlagam, da se mestni svetniki podrobneje seznanimo s to pobudo  na eni izmed 
naslednjih sej, saj lahko ta naziv Novi Gorici pomeni veliko pridobitev tako kulturnih 
programov kot tudi pri razvoju kulturne infrastrukture.  

  
 -     svetnika Simona Rosiča – naslednjo pobudo:    

V imenu svetniške skupine Goriška.si podajam svetniško pobudo, in sicer za izvedbo 
trail teka ob stoletnici konca bojev na Soški fronti z nazivom Tek treh vrhov (Corsa delle 
tre cime). 
V sledeči pobudi se prepletajo zgodovinski in športni turizem s samim športom oziroma 
rekreacijo, samo idejo z okvirnimi stroški pa je v imenu obmejnih gorskih tekačev 



 

9 

aktivistom Goriške.si predstavil Miha Repič, ljubiteljski tekač in organizator teka na 
Sabotin. 
Tek treh vrhov bi potekal iz Solkana preko vrhov Škabrijela, Svete Gore in Sabotina. 
Start in cilj: Solkan 
Dolžina: cca. 25km 
Višinska razlika: cca +/- 1500m 
Predlog datuma: oktobra, zacetek novembra 
Izvajalec: Javni zavod za šport kot nosilec v sodelovanju s tekaškimi društvi 
Argumenti zakaj organizirati tako prireditev: 
Osnovni argument sledi filozofiji...pokaži kaj imaš in skrij kar nimaš...imamo čudovito  
naravo, idealne podnebne razmere, fascinantno zgodovino ter vidne akterje na področju 
gorskih tekov (družina Kosovelj, Lucija Krkoč). Izhajati je treba iz tega kar 
večkrat izpostavim...poskušati realizirati projekte, kjer je ob minimalnem vložku moč 
pričakovati velik izplen ter se prepričati, da se naslednji koraki naredijo bistveno bolj 
drzno in velikopotezno. 
Trail teki so v svetu v porastu. Številni ljudje, tekači, ki so pričeli z gibanjem, tekom, se v 
zadnjih letih selijo v naravo. Bistvo trail tekov ni le premagovanje razdalje in višinskih 
metrov, temveč tudi uživanje v naravi, razgledih, odkrivanju novih poti, ter spoznavanju 
pokrajine, ljudi, kulinarike, zgodovine,...Tek se lahko poveže v okvir proslav ob stoletnici 
konca 1. svetovne vojne, promocije športa, športnega turizma, rekreacije, ekologije, 
zdravega načina življenja, promocije regije itd., ter sodelovanja in sobivanja obeh Goric, 
prijateljstva in miru. Trije vrhovi Goriške imajo za seboj kruto in krvavo zgodovino. Bitke 
na Soški fronti, padec Sabotina in Gorice, bitka za Škabrijel, preboj preko Soče in 
banjške planote itd. Seveda ni le prva vojna pomembna, tukaj so še Bazilika na Sveti 
Gori, raznolikost Sabotina (flora in favna, geologija), Banjšice in Trnovski gozd ter 
seveda Soča in njena dolina. 
Odličen zgled Trail tekov, organizacije in številčnosti v naši bližini: UTTV – Ultra trail 
Vipava Valley... 
Sam tekmovalni del bi bil nadgrajen s spremljajočimi dejavnostmi kot so vodeni pohodi 
različnih dolžin, zahtevnosti in trajanja, nadalje predstavitev športnih dejavnosti v regiji, 
predstavitev regije in možnosti outdoor športov. Osebno nisem nikakršnen strokovnjak 
na področju gorskih tekov, sem pa v kontaktu z omenjenim Repičem resnično spoznal 
potencial v takšnem dogodku. Miha Repič trenutno dela preko javnih del v Javnem 
zavodu za šport in imamo idelano priložnost, da izkoristimo ta potencial. Vsebinsko ima 
zgodbo zelo dodelano, prav tako je izdelal grobo finančno konstrukcijo (cca 6.600 eur), 
istočasno pa je nenehno v kontaktu z glavnimi akterji gorskih tekov v Sloveniji kot Italije 
oziroma iz drugih držav. 
Marsikdo bo ob tej pobudi pomislil na že dano pobudo s strani Goriške.si glede 
organizacije velikega čezmejnega maratona. Takoj naj izpostavim, da se pobudi ne 
izključujeta, saj gre za dve povsem drugačni prireditvi, istočasno pa izkoriščam trenutek, 
da ponovno pozovem oddelek za družbene dejavnosti  oziroma Javni zavod za šport, 
da se izjasni glede mnenja kako in kaj naprej. Skladno z vsem navedenim v imenu 
svetniške skupine Goriška.si predlagam občinski upravi, da Javnemu zavodu za šport 
naloži organizacijo Teka treh vrhov. 
 

-       svetnice Ljubke Čargo – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:    
Hvala za odgovor glede odpisa v Goriški knjižnici. Moram pa povedati, da z odgovorom 
nisem oziroma nismo zadovoljni. Zanimalo nas je, kaj je bil predmet odpisa in ne kako 
je odpis potekal?  
 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
 

-     svetnika Tomaža Juga – naslednjo pobudo:  

http://ke.si/
http://ke.si/
http://ka.si/


 

10 

Na mestni svet se obrača skupina podjetnikov, ki poslujemo v Obrtni coni Solkan z željo 
po prekvalifikaciji oziroma preimenovanju obrtne cone v Poslovno cono Solkan. V obrni 
coni namreč imajo danes sedež večinoma podjetja, ki niso obrtniške narave, zato se 
naše dejavnosti večinoma ne skladajo z imenom cone, kjer delujejo. Preimenovanje 
oziroma prekvalifikacijo tako podpiramo podjetniki, ki v coni poslujemo, Krajevna 
skupnost Solkan in Lista Mateja Arčona. Zaradi čedalje večje prisotnosti tujcev v coni 
predlagamo tudi, da se na označevalnih tablah uvede vsaj dvojezično ali trojezično 
poimenovanje, in sicer: 
- Poslovna cona Solkan, 
- Zona industriale Solkan, 
- Solkan business area, 
oziroma ustrezen prevod glede na poslanstvo poslovne cone. 

      
-     svetnika Mirana Vidmarja - naslednjo pobudo:  

V imenu Zveze za Primorsko dajem svetniško pobudo. Krajani Branika – zaselka 
Vidmaršče so dali pobudo, da občina prevzame parcelo št. 3570/1 k. o. Mravljevi, ki je 
sedaj v lasti Direkcije RS za vode, v občinsko last. Potreba je nastala zaradi 
nezmožnosti dostopa in gradnje na pozidanih in nepozidanih zemljiščih. Prilagam še 
dopis krajanov. (priloga 2)  
 

-     svetnika Gregorja Veličkova – naslednje vprašanje:  
Ob sprejemu proračuna decembra lani je bila uvrščena v proračun postavka nakup 
centra Lokvi. To je pred pol leta. Zato, da bi se od lastnika Petrola izpogajali, je 
potrebno nepremičnino oceniti. Takoj po tem sem govoril z vami, gospod župan, z 
direktorico, z gospo Torbico, z gospo Mateličevo in sedaj je šlo pol leta mimo, pa še niti 
cenitve ni. Sam v svoji odvetniški pisarni opravim cenitev v enem tednu za ceno 100,00 
EUR. Zanima me, kako to, da v pol leta še ni bilo cenitve? Menil sem namreč, da bomo 
ob rebalansu že izpogajali s Petrolom dobro ceno in že sprejemali danes postavko za 
odkup te nepremičnine. Gospod župan, vi ste mi sam osebno rekel, da ste naročil to 
cenitev 18. 4., to je več kot pred enim mesecem. Zanima me, zakaj do sedaj te cenitve 
še ni?  
Prosil bi, če lahko čim prej to opravite.  

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 




