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P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 25. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 21. februarja 2013  
 
   
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2013  
 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

1. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 24. seje 
mestnega sveta, ki je bila dne 24. januarja 2013  

●  

2. Sklep o imenovanju predstavnikov MONG Rajka 
Svilarja in Valterja Vodopivca v svet zavoda 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica  

●  

3. Sklep o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na 
Lokvah  

●  

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.   

 ● 

5. Do naslednje MS je potrebno določiti odgovorno osebo 
za izvedbo projekta, ugotoviti dejansko stanje na 
terenu, vključno z lastništvom in služnostmi in pripraviti 
terminski okvir izvedbe.  

 ● 

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.  

 ● 

7. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 s ●  
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prilogami  

8. Mestni svet zavezuje župana, da takoj po sprejetem 
rebalansu proračuna MONG za leto 2013 sproži vse 
postopke za že dogovorjeno reševanje problematike v 
KS Osek-Vitovlje. 

 ● 

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. 

 ● 

12. Za gospodarjenje s sredstvi iz koncesijske dajatve 
države za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na 
podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG se v 
proračunu odpre ločena proračunska postavka. 

●  

13. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v MONG  

●  

14. Mestna uprava naj določi naknadni rok tudi morebitnim 
zamudnikom po pogodbah za leto 2012 in jih, če so 
vse druge obveznosti iz pogodb izpolnili, upošteva pri 
dodeljevanju sredstev po razpisu za leto 2013. Rok za 
oddajo poročil za leto 2012 se podaljša do 1. 3. 2013. 

●  

15. Sklep o izdaji soglasja k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve socialna oskrba na domu v višini 
16,96 EUR za efektivno uro.  

●  

16. Za uporabnike storitve socialna oskrba na domu je 
cena za uro socialne oskrbe na domu 4,17 EUR, za 
mesečno 24 – urno telefonsko varovanje 15,50 EUR. 
Cena ure socialne oskrbe na domu in dostave toplega 
obroka, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 
%, na dan državnega praznika ali dela prostega dne 
pa za 50 %, samo za stroške dela. 

●  

17. O predlogu Odloka o KS v MONG se opravi druga 
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe 
in mnenja iz razprave. 

●  

18. Sklep o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v 
MONG v obdobju januar-december 2012.  

●  

19. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih 
po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega 
koncepta MONG za leto 2012, ki ga je pripravil 
občinski energetski menedžer GOLEA . 

●  

20. Mestni svet MONG se je seznanil s planom aktivnosti 
po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega 
koncepta MONG za leto 2013, ki ga je pripravil 
občinski energetski menedžer GOLEA. 

●  
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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  

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

 ● 

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.  

 ● 

14. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 
1049/2 k.o. Trnovo. 

 ● 

 
 
23. SEJA MESTNEGA SVETA, 13. december 2012  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU  

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  

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: 
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 Županu oziroma kabinetu župana: 
 

-      svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo:   

Predlagam, da župan in občinska uprava razmisli o nakupu prostorov TIC-a v Novi 
Gorici, kajti mislim, da je najemnina v TIC-u izredno velika in da bi bilo bolj ekonomično 
pristopiti k nekim dogovorom, da se ta prostor odkupi, tako, da bi TIC imel svoj prostor 
in da ne bi denarja, ki je namenjen za turizem, odvajal za najemnino.  

 
-     svetnika Črtomirja Špacapana – naslednji predlog:     

Imam predlog za eno točko dnevnega reda na naslednji seji.  
V zadnjem obdobju smo v Novi Gorici dobili dva velika nakupovalna centra, ki imata 
sicer težko izgovorljivo tuje ime. Danes sem mimogrede videl na eni fasadi na Grčni en 
velik reklamni pano v angleščini in italijanščini, ne vem, ali smo že v drugi državi, ali je 
to dovoljeno, ali ne, vendar to ni predmet mojega vprašanja.  
Predlagam, da bi na naslednji seji, če ne bo uprava to uvrstila, bom zbral osem 
podpisov, da uvrstimo na točko dnevnega reda problematiko komunalne opreme, ki je 
bila obljubljena po pogodbah pri izgradnji Qlandie in Supernove, ker mislim, da se na 
tem področju ne dogaja praktično nič. Mi smo na Qlandii že nekajkrat odložili neko 
garancijo, vendar ne vidim, da bi se kaj v naravi dogajalo.  
Zadnjič sem tudi sprožil vprašanje problematike komunalne opreme ob Supernovi. Sam 
imam občutek, da nas ti tuji lastniki samo izigravajo, da ne bodo pustili tu nič, čeprav  
mislim, da ta dva centra ne sodita v mesto, bi bilo boljše če bi bila ob avtocesti v Vrtojbi. 
Ampak, ker ju že imamo, mislim, da je neodgovorno, da od njih ne zahtevamo, da 
uredijo, ker najprej odprejo trgovine in potem se začnemo z njimi pogajati, kaj bodo 
naredili in kaj ne bodo naredili. Mislim, da to ni pravi postopek, morali bi ravnati ravno 
obratno. Dokler ne zgradijo vsega, ne bi smeli tudi zgraditi. V primeru, da ti iščeš 
gradbeno dovoljenje in če nimaš pač ustrezne komunalne opreme, ti ga enostavno 
zavrnejo. 
Ne razumem, kako so sploh lahko izdali gradbeni dovoljenji za ta dva velika objekta. 
Posamezniki, ki iščejo gradbeno dovoljenje pa jih skoraj zafrkavajo, da morajo prinesti 
vse sorte določenih dovoljenj in vseh ostalih stvari.  
Tako, da gre očitno tu za dvojna merila in prosim, da se na naslednji seji jasno pove, kaj 
je bilo obljubljeno, kaj je bilo narejeno in zakaj ni bilo narejeno. 

 
-     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

Več kot 60 % Slovenije je poraščene z gozdovi, to predstavlja 300 milijonov m3 lesa. V 
Sloveniji posekamo samo polovico možnega poseka, pa še tega znatni del pokurimo, 
kar je precej nespametno. Na leto priraste na Slovenca 4 m3 lesa, z izdelki pa porabimo 
le 0,2 m3. Ves čas pa dajemo prednost vsem drugim materialom, ki jih moramo 
proizvesti z veliko energije, ali pa tudi kupiti.  
V Solkanu se je pred dobrim stoletjem razvila uspešna mizarska obrt tudi zaradi bližine 
Trnovskega gozda, ali kot še danes rečejo nekateri Solkanci, da Solkan prestavlja vrata 
v Trnovski gozd in obratno. Po vojni so solkanski mizarji tvorili jedro in to takrat uspešne 
tovarne pohištva Edvard Kardelj, kasneje Meblo. Žal so Meblo in tudi druga 
lesnopredelovalna podjetja na Goriškem kot Lipa Ajdovščina, Iztok Miren itd., šla v 
likvidacijo, Trnovski gozd pa je ostal. Toda kaj se dogaja, z majhnimi izjemami, se 
večina hlodovine, surovine odvaža drugam, prebivalcem pa ostajajo uničene ceste.  
Že samo pogled preko meje v sosednjo Avstrijo kaže, da tam veje drug veter. V Avstriji 
živi desetkrat več ljudi od predelave lesa kot pri nas. Sosednja država namreč močno 
stimulira predelavo lesa in priporoča, da je vsaj 20 % hiš zgrajenih iz lesa. Z javnimi 
objekti iz lesa daje država zgled državljanom. V Kanadi je logično, da bo nova hiša 
lesena, pri nas pa je samoumevno, da bo zidana. Moderno švedsko mesto Växyaö se je 
odločilo, da bo gradilo prihodnost na okolju prijazni in umni rabi lesa. Vse kar lahko, 
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izdelajo iz tega naravnega materiala. Zgradili so nove bloke s 1200 stanovanji, v katerih 
so lesena tla, stropi in celo dvigala. Zavedajo se namreč, da les vsrkava ogljikov 
dioksid, beton pa ne. V petnajstih letih so za 30 % znižali emisije toplogrednih plinov, do 
leta 2020 pa jih bodo prepolovili. Če bi se Slovenija tako preusmerila, bi lahko ogljikov 
dioksid  prodajali. Iz gospodarske krize lahko izidemo, če se opremo na lastne surovine, 
da predelujemo tisto, kar imamo doma in seveda v energetsko manj potratne materiale.  
Ker se v Sloveniji vendarle nekaj premika in je sedaj ugoden čas, da s pomočjo države 
dosežemo umestitev enega od treh planiranih centrov predelave lesa na Trnovo, kjer že 
obstaja zametek le-tega, predlagam, da za naslednjo sejo uvrstimo točko dnevnega 
reda posvečen lesu in za pripravo zahtevnega gradiva z ustreznimi sklepi prosim za 
pomoč strokovne službe MONG, prav tako pa tudi Območno gospodarsko zbornico in 
Območno obrtno zbornico.  

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave oz. direktorici občinske uprave:  

 
    -    svetnika Valterja Vodopivca  – naslednjo pobudo:   

Imam eno pobudo, in sicer statutarno-pravni komisiji predlagam, da preveri skladnost 
65. in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta MONG in to v smislu uporabe obeh teh 
členov pri predlaganju sklepov na samih sejah mestnega sveta.  
Namreč, na prejšnji seji smo prvič delovali po novem poslovniku in pokazale so se 
določene težave pri formalnih pogojih za oblikovanje in predlaganje sklepov na sami seji 
mestnega sveta.  
Menim, da je prav, da če imamo nov poslovnik, ga uporabljamo in spoštujemo, ne glede 
na to, da je dikcija sicer enako uporabljena kot je bila v prejšnjem poslovniku, vendar 
smo sami ugotovili, da se je v vseh mandatih gledano daljše obdobje nazaj, ta poslovnik 
sistematično ne spoštoval, ne bom uporabil besedo kršil. Zdi se mi primerno,  da se 
poslovnik ob takih primerih, ko se ugotovi, da ni življenjski, da tako rečem, uskladi in 
prilagodi potrebam in samemu delu mestnega sveta.  

 
-      svetnika Tomaža Belingarja  – naslednjo pismeno pobudo: 

Predlagam, da se mi da na vpogled pogodbo o postavitvi oglasnih svetlobnih vitrin 
skupaj s pripadajočimi bloki kolesarskih mest in klopmi, ki je bila sklenjena med Tojo 
Propaganda d.o.o. in Mestne storitve d.o.o.  
Ker se projekt očitno ni zaključil, me zanima, katere obveznosti izhajajo iz pogodbe 
obeh podpisnikov.  

 
-     svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo pobudo:  

Dajem pobudo, da se na eno izmed sej v prvi polovici tega leta uvrsti točka v zvezi s 
stanovanjskim skladom.  
Do sedaj so bila predvidena sredstva vsako leto enaka, izhajala pa so iz petletnega 
strateškega načrta razvoja stanovanjskega sklada, kar je bila tudi pobuda naše 
svetniške skupine leta 2008 in so bila prilagojena možnostim občine. Petletni razvojni 
načrt pa se letos zaključuje. Glede na razmere na trgu in v državi in da ne bi 
zmanjševali namenskih sredstev za neprofitna stanovanja pa bi bilo zelo dobro, da se 
pripravi nova petletna strategija razvoja stanovanjskega sklada.  

 
  -      svetnice Ane Marije Rijavec – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:    

Zahvaljujem se za odgovor glede ponovne pobude, ki sem jo podala za odlok o 
judovskem pokopališču in mrliški vežici in upam, da bo za naslednjo sejo mestnega 
sveta ta odlok uvrščen na točko dnevnega reda, če ne drugače pa v sklopu, kot je tudi 
že bilo predlagano za določitev vseh spomenikov lokalnega pomena.  
Istočasno pa se ponovno ne strinjam z odgovorom. Dobila sem že odgovor - 
nezadovoljstvo ali nestrinjanje s prvim odgovorom, ko sem podala za pridobitev vse 
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dokumentacije, ki jo mora KS Rožna Dolina glede te stavbe v kateri je bila mrliška 
vežica, imeti.  
Torej, dokumentacije že dva meseca ni na vpogled in zato sedaj zahtevam, da bo do 
seje mestnega sveta v marcu dokumentacija predložena uradu direktorja občinske 
uprave oziroma direktorici občinske uprave in da bo na vpogled.  

 
-     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

Glede na analizo stanja brezposelnosti v goriški občini me zanima, če oziroma ali 
namerava župan pripraviti protikrizno strategijo za MONG z ustreznimi ukrepi?  

 
 

 Projektni pisarni (UD): 
 

-      svetnice Ane Marije Rijavec – naslednje vprašanje: 
Pobuda ni nova, vendar hočem samo osvežiti in ponovno izvedeti, kako je s črpanjem 
evropskih sredstev za oživitev kalov na Trnovsko–Banjški planoti in pa za popravilo korit 
iz prve svetovne vojne v KS Ravnica.   
Spomniti vas moram, da vsi vemo, da sem tu pri pobudi v letu 2012 povedala, da so 
evropska sredstva za oživitev objektov iz prve svetovne vojne v Evropski uniji, le 
potrebno jih je črpati z utemeljenimi projekti in seveda pravočasno. Škoda bi bila, da bi 
ta sredstva ostala neizkoriščena, zanimivi in pomembni objekti iz prve svetovno vojne 
pa bi propadali. Prav tako so pomembni tudi v naravi zapuščeni kali, ki bi danes prinesli 
drugo dodatno vrednost kraški pokrajini na Trnovsko–Banjški planoti in pa ponudbo za 
vaščane in turizem. Istočasno pa bi se seveda v teh kalih ponovno oživelo rastline, ki so 
propadle in pa živali.  
Ponovno sprašujem in upam, da bom dobila odgovor, da se mi predloži potek projekta, 
saj sem enkrat že vprašala, kdo je vse v tem projektu in pa seveda imena članov in 
kako se s tem projektom ukvarjajo?  

 
  

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

 
 -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

 Zanima me, kdaj bo Solkan dobil prvo kolesarsko stezo? 
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog: 
Predlagam, da se za race v ribniku oziroma jezercu v Borovem gozdičku namesti 
»račnike« oziroma valilnice po zgledu drugih občin, saj pogled na race razveseli 
marsikaterega sprehajalca. 

 
-  svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:  

Z odgovorom v zvezi z Odlokom o Javnem skladu malega gospodarstva Goriške sem 
delno zadovoljna.   
Lani na marčevski seji smo obravnavali revizijsko poročilo in je bilo rečeno, da se  
župani intenzivno pogovarjajo o predlogu preoblikovanja tega sklada, morda tudi v 
rizični sklad in da bo do lanske junijske seje pripravljen predlog temeljite prenove 
preoblikovanja tega sklada. Sedaj sem tu dobila lepe odgovore nazaj, vendar ni prav 
ravno vse odgovorjeno na vse tiste pripombe, ki jih je podalo revizijsko poročilo. 
Sedaj me zanima kako daleč smo s to stvarjo in ali bo prišlo do sprememb, ali ne?  
 

-     svetnice mag. Darinke Kozinc– naslednje pismeno vprašanje in naslednji predlog: 
Ponovno sprašujem, kaj se dogaja z registrom spomenikov v goriški občini?  
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Vem, da je KS Nova Gorica prav na osnovi moje že davne pobude pripravila svoj lastni 
register, za katerega smatram, da bi lahko vseboval podatke o spomeniku, naziv, 
avtorstvo, nahajališče, stanje in zlasti določi nosilce vzdrževanja. Register zagotovo v 
svojem prvem popisu ne more zajeti vsega, zato se ga po potrebi dopolnjuje.  
Register bi omogočil pregled nad spomeniki, spominskimi ploščami itd., zato 
predlagam, da župan imenuje komisijo, ki bi opravila tak popis in pregled, kajti zagotovo 
je to prevelik zalogaj za eno samo osebo. 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
 
   -     svetnika Gregorja Veličkova – naslednji predlog: 

Na zadnji seji mestnega sveta smo podali soglasje zdravstvenemu domu za nakup 
stavbe DURS-a v višini 1.800.000,00 EUR.  
Predlagal bi, da se opravijo poizvedbe, kako poteka nakup, glede na to, da se po 
medijih pojavljajo insinuacije, da do nakupa sploh ne bo prišlo.  
Če poteka vse po načrtih, bi tudi predlagal, da poizveste, kdaj bo stavba končana.  

 
   -     svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednja vprašanja:  

Dotaknil se bom malo športa in mislim, da bi se morala tudi lokalna skupnost odzvati 
oziroma opraviti temeljiti razmislek in razpravo o stanju športa v novogoriški občini.  
Dejstvo je, da so se ali pa se sesuvajo stebri goriškega športa, klubi, ki so nekoč na 
nivoju države in tudi v tujini nekaj pomenili. Tu mislim na počasen propad rokometa, 
košarke, odbojke, atletike, nogomet diha na škrge, da ne omenjam še vseh ostalih 
športov, namizni tenis, plavanje in tako dalje. Pomembno dejstvo je, da so v teh klubih 
našli prostor otroci iz našega mesta in sicer iz Nove Gorice ter okolice. Šport oziroma 
klubi so pomemben kamenček pri vzgoji in izobraževanju mladih generacij. Lokalna 
skupnost se mora v teh kriznih časih odgovorno odzvati na nastalo situacijo ter 
sprejemati odločitve, ki bodo pomagale ponovno zagnati razvoj športnih klubov vseh 
panog v občini.  
Kakšne ukrepe izvaja, ali pa bo izvajala mestna občina v tem smislu? Zato me še 
zanima, kakšno je številčno stanje športnih društev in klubov  v primerjavi s prejšnjimi 
leti, koliko je društev in klubov, ki nastopajo v članskih državnih ligah in koliko je 
amaterskih? Prosim, naj se povzame stanje od leta 2007 pa do leta 2012.  

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 

-   svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednji vprašanji in naslednjo pobudo: 
V preteklem letu na seji dne 5. julija 2012 je mestni svet dal soglasje k spremembi 
dogovora med MONG in družbo Gratel, vezano na izgradnjo kabelske kanalizacije, 
optičnega in WIMAX oziroma UMTS omrežja, in sicer v delu, kjer se spreminja 
obveznost glede roka za izvedbo projekta. Na osnovi tega sklepa mestnega sveta naj bi 
bil podpisan aneks k služnostni pogodbi z družbo Gratel. Obenem je bila s tem sklepom 
občinska uprava zavezana, da ob izvajanju investicij v infrastrukturo na podeželju 
pozove ponudnike optičnega omrežja k izvedbi le-tega.  
Zaradi navedenega sprašujem, kaj je bilo narejenega na osnovi navedenega sklepa?  
Sprašujem, kakšni so dogovori z družbo Gratel glede izgradnje optičnega oziroma 
drugega omrežja namenjenega internetnim povezavam v mestu in na podeželju?  
Glede na to, da zelo zaostajamo na tem področju za drugimi tudi manjšimi občinami, 
dajem pobudo, da se ugotovi načine, kako izkoristiti že izvedena dela na izgradnji 
kanalizacije in kako dokončati projekt. Ugotovi naj se dejanske možnosti, da družba 
Gratel sploh izvede projekt skladno z dogovorom, sicer naj se od dogovora odstopi in 
poišče nove načine in ponudnike za izgradnjo.  



 

8 

Na naslednji seji mestnega sveta naj občinska uprava seznani mestni svet s svojimi 
predlogi za dokončanje projekta. Če je potrebno, naj se obrne na primere dobrih praks v 
drugih občinah, pozorna pa naj bo tudi na primere slabih praks, da se slaba praksa ne 
bi ponovno ponovila še enkrat tudi v naši občini.  

 
-      svetnika Tomaža Belingarja  – naslednjo pobudo: 

Ker se Nova Gorica prodaja kot zeleno mesto, predlagam, da se naredi kataster dreves 
oziroma zasaditveni načrt, ki bi opredeljeval vsebino zasaditve, lokacije, predvideval bi 
življenjsko dobo dreves in način zamenjave teh dreves. Ta načrt bi se odražal v 
proračunu oziroma bi ga moral proračun predvidevati in bi bil podlaga za delo Komunale 
oziroma kakšne druge službe, ki bi se s tem ukvarjala.  

 
-      svetnika Tomaža Belingarja  – naslednjo pismeno pobudo: 

Ker citirate dele odloka, ki v enem delu predvideva prav to, kar predlaga tudi moje 
predloženo strokovno mnenje (»Meteorne vode z obravnavanega območja se v čim 
večji meri z ustreznim zadrževanjem zadrži na obravnavanem območju.« ter »Odvod 
meteornih voda po predhodnem zadrževanju v obstoječo kanalizacijo je hidravlično 
preveriti zaradi preprečitve poplavnosti in neustreznosti oz. nezmogljivosti obstoječega 
odvodnjavanja in poda ustrezno celovito rešitev.«), ponovno citiram dano rešitev, ki ga 
ta predvideva: »Rešitev poplavljanja travnika je zelo enostavna in sorazmerno poceni. 
Na mestih, kjer se zadržuje voda na travniku bi se vkopale cevi, lahko tudi drenažne, 
manjšega prereza, ki bi se spojile na obstoječo kanalizacijo in bi voda tako kontrolirano 
in počasi  s časovnim zamikom odtekala v obstoječo  kanalizacijo, tako, da ta ne bi bila 
preobremenjena ob velikih nalivih«.  
Ponovno predlagam, da pristojni pristopijo k rešitvi poplavljanja travnika na predlagani 
način oz. na ta način preverijo »…preprečitve poplavnosti in neustreznosti oz. 
nezmogljivosti obstoječega odvodnjavanja in poda ustrezno celovito rešite«.  
V kolikor pa načelnik ostaja na svojem stališču, pa predlagam, da se postavi izvedenca 
gradbene oziroma druge primerne stroke, ki bo ugotovil, zakaj omenjeni travnik 
poplavlja, ali je mogoča rešitev na predlagani način in koliko sredstev bi bilo za to 
potrebnih. 
 

-     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 
Bliža se pomlad in pripravlja se plan zasaditev in ker nam je vsem urejeno mesto v 
ponos, predlagam, da se po Novi Gorici pregleda tudi stanje korit (ne nazadnje so v 
žalostnem stanju tudi rastline v koritih ob sami stavbi občine), v katerih bo marsikje 
pognal zgolj plevel ali pa še to ne. Prav tako predlagam, da se v korita opravi čim več 
zasaditev s trpežnimi sortami vrtnic.  
Obenem me tudi zanima, ali se pripravlja tudi dodatna zasaditev gredic z vrtnicami v 
mestu, saj ne smemo pozabiti da smo vendarle mesto vrtnic in to ime moramo opravičiti 
in apeliram, da ne bi pozabili tudi na Solkan oziroma na primestje. 

 
-      svetnika Antona Petrovčiča  – naslednji predlog:  

Imam en kratek predlog, in sicer predlagam, da se pridobi stvarno premoženje parcelne 
številke 218 k.o. Čepovan v lasti Kmetijske zadruge Vipava, Goriška cesta 13, s 
površino 883 m2, v naravi pašnik.  
Zemljišče predstavlja dvorišče stavbe *367 k.o. Čepovan, Mladinskega centra v 
Čepovanu, katere lastnica je MONG. Glede na to, da je okolica stavbe - podporni zid 
dvorišča potreben sanacije in je ta neizvedljiva zato, ker bi bila finančna sredstva 
vložena v tuje premoženje, predlagam, kot je predhodno zapisano.  
Obenem predlagam, da si pristojna služba ogleda stanje na licu mesta in predlaga 
rešitev ter oceni strošek za sanacijo podpornega zida.   

 
  -      svetnika Srečka Tratnika – naslednje vprašanje:  
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Imam kratko vprašanje občinski upravi, in sicer zakaj ni narejen prehod preko galerije 
nad Solkansko obvoznico, to je prehod, ki bi povezoval naselje Varda in ostala naselja 
nad obvoznico z Novo Gorico? 

 
-    svetnika Antona Peršiča  – naslednji predlog: 

V večernem času, še posebej v slabem vremenu so prehodi za pešce v mestu Nova 
Gorica tako slabo osvetljeni, da je to velika nevarnost za pešce. Talne oznake tu ne 
pomagajo in so celo moteče. Potrebna je boljša razsvetljava.  
Predlagam, da o tem razpravljajo ustrezne službe ali komisije in da ustrezno zaščitimo 
varnost vseh udeležencev  v prometu.  

 
-     svetnika Antona Peršiča  – naslednje pismeno vprašanje:  

Po večmesečnih razpravah o samooskrbi v naši občini, sprašujem pristojne, kdaj  
bomo v naši občini zasadili in posejali domačo hrano na novih površinah, namenjenih        
vrtičkom, še ustreznejše bi bile nove kmetijske površine. Prihaja pomlad.   

 
 
 
                                                                                                      Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


