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Številka: 900-9/2013-1  
Nova Gorica, 1. julija 2013  
                                                                                                                                         

                                                                                                          
P O R O Č I L O 

 
o izvršenih sklepih 28. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne 

seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 18. junija 2013 
 
 
 

8. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 30. maj 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

1. Sklep o izdaji soglasja k Osnutku sodne poravnave 
med MONG, družbo SGP in ostalimi družbami  

●  

2. Osnutek sodne poravnave oziroma podpisana sodna 
poravnava s strani župana MONG in vsa ostala 
dokumentacija iz mediacijskega postopka ter 
dokumentacija v posesti MONG, vključno z 
dokumentacijo, ki je nastala v času, ko bi lahko MONG 
vknjižila lastništvo na predmetnih nepremičninah, se 
odstopi Računskemu sodišču RS z namenom 
pridobitve revizijskega poročila ter mnenja glede 
izvedbe postopka in upravičenosti porabe javnih 
sredstev…   

 ● 

3.  Osnutek sodne poravnave oziroma podpisana sodna 
poravnava s strani župana MONG in vsa ostala 
dokumentacija iz mediacijskega postopka ter 
dokumentacija v posesti MONG se odstopi v 
vsebinsko in postopkovno analizo Komisiji za 
preprečevanje korupcije z namenom podaje ugotovitev 
o konkretnem primeru… 

 ● 

4. Občinska uprava naj razišče, kdo je bil odgovoren, da 
zadeva ni bila pravočasno urejena ter o tem seznani 
mestni svet.  

 ● 

5. Pred podpisom mediacijske pogodbe mora župan 
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.  

●  

6. Potrebno je preveriti, ali je bila s strani podjetij 
resnično plačana stavbna pravica.  

 ● 

7. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 ●  

8. Odlok o ustanovitvi JP Regijski center za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica, d.o.o.  

 ● 
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9. Sklep o potrditvi zaprte liste kandidatov za člane 
Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije 

●  

 
 
 

 
28. SEJA MESTNEGA SVETA, 30. maj 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

1. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 27. seje 
MS MONG, ki je bila dne 18. aprila 2013  

●  

2. Ugotovitveni sklep, da je Črtomir Špacapan 
nepreklicno odstopil s funkcije svetnika MS MONG 

●  

3.  Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu MS 
MONG Viljemu De Brei  

●  

4. Sklep o izdaji soglasja z imenovanjem Lare Brun za 
direktorico Mladinskega centra Nova Gorica  

●  

5. Sklep o imenovanju Davida Špacapana in Damjana 
Winklerja v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 

●  

6. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Mirjam 
Bratož, Nadje Pahor Bizjak, Ane Novak Velkavrh, 
Leonide Gregorič, Simona Kraglja, Janeza Kobeta in 
Sama Božiča za ravnatelja OŠ F. Erjavca Nova Gorica 

●  

7. Sklep o imenovanju mag. Darinke Kozinc, Bojana 
Kovačiča, Borisa Rijavca, Bruna Bizjaka in Luko 
Boltarja v delovno skupino iz vrst strokovnjakov za 
pripravo sklepov z namenom vzpodbujanja rabe in 
predelave lesa v MONG  

●  

8. Sklep o imenovanju Jane Skok in Ivane Murenc Hero v 
svet zavoda Vrtec Nova Gorica 

●  

9. Sklep o izdaji pooblastila Matjažu Breclju za 
nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja Kromberk-
Nova Gorica, ki velja za obdobje največ šest mesecev 
oziroma do vrnitve direktorja na delo.  

●  

10. Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda 
GOLEA za leto 2012  

●  

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

 ● 

12. Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega 
odbora MONG v letu 2012 

●  

13. Sklep o seznanitvi s poročiloma o opravljenem 
nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki 
Sredstva za programe Turistične zveze – TIC in o 
opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na 
proračunski postavki Centralna čistilna naprava  

●  

14. Sklep o izdaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega 
sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 
2012 

●  
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15. Sklep o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu 
zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 
10.3.2012 do 10.3.2013 

●  

16. Sklep o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 
ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 
in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica F. Bevka 
Nova Gorica  

●  

17. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter 
s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova 
Gorica  

●  

18. Sklep o ugotovitvi trajnega interesa za delovanje 
javnega zavoda SNG Nova Gorica. Trajni interes 
MONG predstavljajo redno delovanje SNG ter dodatne 
aktivnosti, ki poleg rednega programa bogatijo 
gledališko ponudbo v MONG. 

●  

19. MONG in SNG se skladno s sprejetim proračunom za 
tekoče leto, s pogodbo dogovorita o višini sredstev in 
medsebojnih obveznostih.  

●  

20. Ne sprejme se sklepa v zvezi z nadstandardno 
zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 
prvih razredov osnovnih šol v MONG. 

●  

21. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 
MONG  

●  

22. Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za 
opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje 
občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d.  

●  

23. Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za 
opravljanje gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica in za 
vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja 
Komunala d.d. Nova Gorica 

●  

24. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na 
območju MONG za mesto Nova Gorica za leto 2013, ki 
ga je pripravil koncedent na podlagi predloga 
programa koncesionarja Komunale d.d. Nova Gorica 
in odloka o proračunu za leto 2013.  

●  

25. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na 
območju MONG za naselja Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava, ki ga je pripravil koncedent na 
podlagi predloga programa koncesionarja Želve d.d. 
Nova Gorica in odloka o proračunu za leto 2013. 

●  

26. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na 
območju MONG za naselja Nova Gorica, Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, ki ga je pripravil 
koncedent na podlagi predloga programa 
koncesionarja Komunale d.d. Nova Gorica in odloka o 
proračunu za leto 2013.  

●  

27. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na 

●  
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območju MONG za območje izven naselij Nove 
Gorice, Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave, 
ki ga je pripravil koncedent na podlagi predloga 
programa koncesionarja Cestnega podjetja d.d. Nova 
Gorica in odloka o proračunu za leto 2013.  

28. Odlok o krajevnih skupnostih v MONG ●  

29. O predlogu Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine -  
Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega 
pomena se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave.  

 ● 

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. 

 ● 

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 

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.  

 ● 

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

●  

 
 
 
 
26. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. marec 2013  

 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 
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14. MONG do naslednje seje MS preuči možnost o redni 
likvidaciji Stanovanjskega sklada MONG oziroma o 
prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom 
stanovanj iz stanovanjskega sklada na mestno občino.  

 ● 

16. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega 
premoženja MONG v letu 2013 v letu 2013 – nakup 
parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež 
do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora  

●  

 
 
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 14. marec 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V IZVRŠEVANJU 

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 

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.  

 ● 

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 

 ● 
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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  

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.  

 ● 

 
 
 
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: 
 



 

7 

 Županu oziroma kabinetu župana: 
 

-      svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednje vprašanje: 

Iz lokalnih časopisov smo razbrali, da se je že dvakrat dogodilo, da sta iz najvišje 
novogoriške stavbe odpadla dva večja steklena dela iz dveh oken te stavbe in to na 
površine, ki se uporabljajo kot javne. Tudi sicer mimoidoči opažajo, da ob burji okoli teh 
oken plapolajo neke vrste tesnilne gume, kar daje misliti, da se lahko kaj takega 
ponovno pripeti. Do sedaj smo o tej temi poleg poročanja o dogodkih zasledili le šaljive 
zgodbe, kot na primer, da ob naročilu kave ob lepem sončnem vremenu, dobi 
posameznik na mizo še veliko porcijo stekla. Menim, da je zadeva  zelo resna in 
zaskrbljujoča.  
Župana in občinsko upravo sprašujem, kako to, da vam ni prišlo mogoče na misel, če 
vam pa je se v naprej opravičujem, da bi pozvali lokalno pristojno inšpekcijo, da razišče 
dogodke ter poda ugotovitve in morebitne ukrepe? Znano mi je, da so na primer 
inšpekcije ob podobnih dogodkih v preteklosti, ki so se zgodili v Ljubljani, odgovorno in 
odločno ukrepale.  
Spoštovani župan, glede na resno varnostno problematiko mimoidočih, pričakujem, da 
boste zadevo nemudoma proučili in izvedli ustrezne korake.  
 

-      svetnika Otona Filipiča – naslednjo pismeno pobudo: 

Na občinskih cestah in objektih se v zadnjem času pojavljajo vandalizmi z raznimi 
reklamnimi sporočili in napisi, kor npr. cesta skozi Zagorje, cesta skozi Sedovec, 
reklamni zid in obcestni podporni zid pod kamnolomom v Solkanu in še kje. 
V kolikor imamo vsi enake možnosti, bi sicer lahko na tak način vsakdo in vsak 
podjetnik, posameznik ali pa občan v vlogi bilo kakšne iniciative, pobude ali dogodka 
tudi sam privoščil svojih reklamnih sporočil objavljati na tak način.  
Ker upam, da še nismo v obdobju anarhije in če velja nekakšen red, naj velja za vse 
enako, zato dajem pobudo, da občinska uprava temu primerno kot lastnik ukrepa in 
zaščiti svojo lastnino. 
Predlagam, da se zoper neznanega storilca poda prijava ustreznim organom, da lahko ti 
ukrepajo po zakonu in v okviru svojih pristojnosti. 
To pobudo sem prejel od občanov, kajti za vandalizem in škodo na objektih lahko 
ukrepa le lastnik, kar je v tem primeru MONG. 
Podajam tudi pobudo, da občinsko podjetje Mestne storitve ali kakšna druga 
pooblaščena služba škodo sanira in tovrstne občinske objekte povrne v prvotno stanje 
ter ustrezno zaščiti. 
V nasprotnem primeru je brezpredmetno, da tu sprejemamo pravila, ki so le sama sebi 
namen ter tratimo čas in javni denar.  
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednje pismeno vprašanje: 

Na eni izmed sej smo obravnavali poročilo Zavoda za zaposlovanje glede stanja 
brezposelnosti v MONG. Večkrat so se na sejah mestnega sveta razvijale razprave o 
vzpostavitvi aktivnosti s strani MONG glede iskanja investitorjev in poslovnih priložnosti, 
ki bi jo gospodarstveniki lahko opravljali v naši občini kot dejavnost. Župan kot tudi ostali 
strokovni delavci MONG, RRA, Tehnološkega parka ipd. se srečujejo tudi s predstavniki 
ostalih občin doma in v tujini kot tudi z gospodarstveniki in predstavniki ostalih držav.  
Zanima me, ali se v sklopu teh srečanj vzpostavi relacija v smislu dogovorov in 
aktivnosti, ki bi lahko v našo občino pripeljali investitorje, kar bi imelo za posledico tudi 
odpiranje novih delovnih mest? Ob tem še sprašujem, kaj jim lahko ponudimo, da jih 
zainteresiramo za investiranje v naše poslovne cone, turizem in druge gospodarske 
dejavnosti? 
 

-      svetnika Roberta Žerjala – naslednjo pobudo: 
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Najprej bi se zahvalil oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe za odgovor 
glede Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici z željo, da se ta 
investicija dokonča v skladu z načrti in tudi za stališče, da se bo MONG tudi skozi 
mestni svet zavzemala za dokončanje te prepotrebne investicije, ki sigurno pomembno 
vpliva na razvoj gospodarstva regije, saj sami vemo kakšni so podatki za goriško 
gospodarstvo in ta investicija je vsekakor bistveni element pri zagonu gospodarstva 
oziroma kamenček v zagonu gospodarstva naše regije.   
Poleg tega bi samo še enkrat apeliral na župana in na strokovne službe, da se v to 
prizadevanje vključijo tudi skozi regijske ustanove in k temu poskušajo pritegniti tudi 
ostale občine Goriške regije, kajti vemo, da govorimo o Medpodjetniškem 
izobraževalnem centru – regijskem in jasno je, da se morajo tudi ostale občine vključiti v 
dokončanje tega projekta, da ne bi prišli v stanje, da bo potrebno vračati sredstva 
državi, ki jih je pač namenila temu.  
Še kot zaključno misel. Največji interes, da ta center zaživi pa je sigurno v MONG, zato 
moramo biti tu še posebej aktivni.  
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog:  

Lepo prosim, da se mi na naslednji seji dostavi poročilo o aktivnostih in rezultatih dela 
EZTS. 
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  
Sprašujem, v kateri fazi je izgradnja odvodnika v Sočo, ki se posledično nanaša tudi na 
moje vprašanje iz točke 2.?      
------------------- 
točka 2.:   
Sprašujem, kdaj se bo pričelo z urejanjem kanalizacije v Ulici Milojke Štrukelj v 
Solkanu? Kolikor mi je znano, so bili narejeni projekti že zdavnaj in ravno tako tudi 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Zaradi gradnje naselja nad šolo - Ulica Borisa Kalina, itd…, ko se je hiše priklapljalo na 
obstoječo kanalizacijo, prihaja ob večjih nalivih do vdora vode iz kanalizacijskih jaškov v 
kleti. Problem je že star, ljudje so si pomagali na različne pasivne načine, toda  škoda  
na premoženju se povzroča še naprej in ponovna poplava (res da približno 2 cm vode)  
se je zgodila 7. maja 2013, kar pa je najhuje, v kletne prostore prihaja voda onesnažena 
s fekalijami.   
 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 

-      svetnika Stanka Žgavca – naslednjo pobudo: 
Imam eno pobudo.   
Stanovalci Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici opozarjajo, da med njimi živijo tudi 
ljudje, ki so zaradi različnih vzrokov gibalno ovirani, zato ne morejo uporabljati parkirišč 
v obeh garažnih hišah na tej ulici.  
Za zagotovitev enakih možnosti predlagajo, da se pri vhodu v ti dve garažni hiši postavi 
klančina in da se v pritlični etaži, se pravi na nivoju teh klančin označijo parkirna mesta 
rezervirana za invalide.  
 

-      svetnika Antona Petrovčiča – naslednji predlog: 

Glede na članek v današnjih Primorskih novicah z naslovom »Funkcionarji pred dilemo« 
dajem naslednjo pobudo oziroma predlog.   
Kadrovska komisija naj še enkrat temeljito prouči naš status, status tistih, ki so v članku 
omenjeni kot tvorni in nam da nedvoumen odgovor. Če je naše delo v mestnem svetu 
res tako v konfliktu, oziroma, če je moje delo v konfliktu s funkcijo direktorja Gasilske 
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enote Nova Gorica in bo kadrovska komisija to potrdila, bom takoj podal nepreklicni 
odstop.  
Kar pa se tiče etike in v obrazložitev tega. Sredstva javnega obveščanja in med njimi 
tudi Primorske novice in njihov novinar g. Mitja Marussig so polni pohval in lepih besed, 
ko naši gasilci nastopijo v vlogi reševalcev, v prometnih nesrečah, požarih, poplavah in 
drugod. Da pa bi se nekdo od teh vsevedov vprašal v kakšnih razmerah ti ljudje - 
reševalci živijo, ko čakajo, da bodo pozvani na intervencijo, kako se lahko operejo po 
intervenciji, odpočijejo in nasploh kakšen je njihov standard, ali so prostori primerni, 
čigavi sploh so, to pa seveda nobenega ne zanima, saj v šestih  letih odkar sem tam, še 
nobeden od novinarjev ni prišel do mene in me poprosil za tovrstno izjavo in ogled 
bivalnih razmer v gasilskem domu.  
Pridite, g. Marussig, ki ste tako etični in predstavite javnosti tudi to stran. Do takrat, g. 
Marussig, ko mi bo rečeno, da moje funkcije v mestnem svetu ne smem več opravljati, 
ker je to nezdružljivo s funkcijo direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost, si bom z vsem svojim bitjem prizadeval, da se razmere na tem področju 
izboljšajo (priloga).  
 

-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog:  
Predlagam spremembo statuta MS in ukinitev mednarodne komisije, ker se je skozi 
triletno obdobje pokazalo, da je očitno nepotrebna. 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

Zanima me, kako je s preimenovanjem Spominskega parka NOB na Trnovem v Park IX. 
Korpusa, za katerega je pred približno dvema letoma dala soglasje tudi KS Trnovo? 

 
-      svetnika Gregorja Veličkova – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Za rešitev tega problema sem predlagal tudi razlago 106. člena OPN-ja, in sicer: »Za 
razrešitev iste problematike predlagam, da poda mestni svet na naslednji seji mestnega 
sveta razlago 106. člena OPN…«, da ne berem naprej, kjer bi se lahko tudi razrešila ta 
problematika in dobim odgovor, oprostite: «Zahtevo za obvezno razlago določb 
občinskih splošnih aktov ima pravico predlagati vsak mestni svetnik. Zahteva mora 
vsebovati naslov OPPN, številko člena (sem dodal), razlago (sem jo dal). Zahtevo za 
obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, nato če odloči, itd.«  
Če podam predlog za obvezno razlago na seji mestnega sveta, prosim, da to uvrstite na 
statutarno-pravno komisijo, ne pa, da mi odgovarjate take nebulozne odgovore.  
 

 

 Projektni pisarni (UD): 
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednji pismeni predlog: 

V Zgornjem Brniku je 28. 5. 2013 potekal Kongres lokalnih skupnosti na temo kaj 
prinaša finančna perspektiva »Evropa 2020», ki je bil organiziran za župane in 
predstavnike lokalnih skupnosti. 
Zanima me, ali se je župan oziroma predstavnik MONG udeležil tega kongresa, kot tudi 
katere projekte bodo občine do leta 2020 še lahko financirale iz evropskih skladov? 
Prav tako me zanima, katere projekte namerava MONG financirati iz evropskih skladov 
do leta 2020 in ali ima za njih že vzpostavljene vse potrebne aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov?  
V skladu s Poslovnikom o delu mestnega sveta MONG predlagam, da se na dnevni red 
ene izmed prihodnjih sej Mestnega sveta MONG uvrsti točka, kjer bo svetnikom in 
javnosti predstavljena tematika finančne perspektive »Evropa 2000« ter f inanciranja 
projektov iz evropskih skladov do leta 2020 s strani MONG. 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  
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Sprašujem, kdaj se bo pričelo z urejanjem kanalizacije v Ulici Milojke Štrukelj v 
Solkanu? Kolikor mi je znano, so bili narejeni projekti že zdavnaj in ravno tako tudi 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Zaradi gradnje naselja nad šolo - Ulica Borisa Kalina, itd…, ko se je hiše priklapljalo na 
obstoječo kanalizacijo, prihaja ob večjih nalivih do vdora vode iz kanalizacijskih jaškov v 
kleti. Problem je že star, ljudje so si pomagali na različne pasivne načine, toda  škoda  
na premoženju se povzroča še naprej in ponovna poplava (res da približno 2 cm vode)  
se je zgodila 7. maja 2013, kar pa je najhuje, v kletne prostore prihaja voda onesnažena 
s fekalijami.   
 

-      svetnika Gregorja Veličkova – naslednjo pobudo: 
Drugo pobudo, ki jo bom predstavil, sem poimenoval »Zelena straža«. Gre za to, da bi 
lahko mestna občina po moji oceni in tudi po oceni nekaterih drugih pridobila kar nekaj 
sredstev iz naslova uporabe piknik prostorov po Trnovskem gozdu. Vemo, da poleti, 
kadar se ogreje beton v Novi Gorici, stari Gorici in okolici postane Trnovski gozd kar 
dobro obiskan. Najmanj sto piknik prostorov bi lahko uredila občina na tem območju. O 
tem sem se pogovarjal tudi s predstavniki KS Lokve, ki so pripravljeni pomagati tako 
fizično kot tudi pri določitvi lokacije.   
Mislim, da bi bilo potrebno za to nalogo storiti sledeče, in sicer opredeliti prostore za 
piknik prostore. Opredeliti na primer dva tipska piknik prostora, eden s kuriščem na 
odprtem, eden brez kurišča v gozdu, postaviti te piknik prostore tipske na prej določene 
lokacije,  imenovati na primer dve osebi, najraje iz Lokvi, ki bosta urejali piknik prostore, 
nadzirali, da se mogoče ljudje ne zadržujejo ali pa imajo piknike tudi na drugih, 
prepovedanih lokacijah. Potrebno bi bilo opredeliti, kje se bodo prodajale dovolilnice za 
te piknik prostore, na primer v Novi Gorici, na Trnovem in na Lokvah.  
Nadalje, gotovo bi bilo treba postaviti pred vhodom, ali pa nekje pri gostilni, ali pa pri 
odcepu na Sveto Goro eno tablo za urejanje tega območja. Opredeliti bi bilo potrebno 
tarifo za eno dnevno uporabo piknik prostora, tu predlagam recimo 5,00 EUR. Opredeliti 
bi bilo potrebno prekršek za uporabo prostora, ki ni opredeljen kot piknik prostor in 
določiti kazni za ta prekršek. 
Ta odlok, ki ga predlagam, je mogoče sprejeti v relativno kratkem času, če je seveda 
volja, če so na voljo človeški resursi. Ocenjujem pa, da bi recimo za teh omen jenih sto 
piknik prostorov pri uporabi devetdeset dni in pri ceni 5,00 EUR, lahko občina na letni 
ravni iztržila 45.000,00 EUR. Tu ne omenjam kazni za prekrške, ki bi gotovo v prvih 
dveh letih prinesle občini še dodatno najmanj 15.000,00 EUR.  
Torej, predlog ima na nek način pozitivni vidik tako iz ekološkega vidika, saj bi na ta 
način očistili gozdove odpadkov, finančni vidik sem omenil, to je približno 60.000,00 
EUR letno in varnostni vidik, saj bi se na ta način izognili morebitnim požarom v 
Trnovskem gozdu.  

 
      

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
 

-      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednje vprašanje:  
Imel bi eno lažjo temo, malo predpočitniško, in sicer vprašanje za Goriško knjižnico 
Franceta Bevka.   
Tako kot pri ostalih se tudi v primeru knjig in branja vedno bolj uveljavlja sodobna 
tehnologija. Tu imam predvsem v mislih elektronsko branje teh knjig oziroma tako 
imenovane e-knjige. V zadnjem mesecu je pričel v Sloveniji tudi projekt Biblos, katerega 
del v poskusni fazi je tudi naša knjižnica. V tem sistemu je sicer trenutno samo sto 
slovenskih knjig, elektronskih knjig, kar je seveda res le simbolična številka. Lahko 
rečemo, da elektronske izdaje knjig imajo tudi več prednosti pred tiskanimi, med drugimi 
recimo, kar je večkrat bila debata v našem mestnem svetu, da nismo omejeni na 
delovni čas knjižnice, ker kakor vemo je predvsem pereče v poletnih mesecih.   
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Zato me zanima, kako hitro bo knjižnica dodajala nove izvode slovenskih elektronskih 
knjig, torej ali bo v prihodnje dala poudarek na elektronski knjigi v taki meri, da bo ta 
izposoja res zanimiva za uporabnike, ne pa le simbolična, ali se bo iz razpoložljivega 
finančnega fonda namenjalo v prihodnje večji delež elektronskim izdajam?  
Seveda s tem v povezavi me zanima tudi kakšni so v prihodnje založniški trendi glede 
elektronskih izdaj in kakšen delež novih naslovov slovenskih knjig v knjižnici lahko 
pričakujemo v naslednjih dveh letih v elektronski obliki v primerjavi s tiskano izdajo?  
 

-      svetnika Bojana Bratino – naslednjo pobudo: 

Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani podžupan, za današnjo sejo imam 
pripravljeni dve pobudi in svet seznanjam s prvim predlogom. Sicer naj mestni svet na 
eni prihodnjih sej poglobljeno obravnava aktivnosti, ki so povezane z uresničevanjem 
strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju, s krepitvijo zdravja v Goriški regiji.  
Usmeritve strategije gredo v krepitev aktivnosti, ki so povezane z dejavnim delovanjem 
znotraj javnih zdravstvenih zavodov in so povezane tudi s pobudami civilnih družb in 
skupin. Zlasti so pomembne tiste aktivnosti, ki odpravljajo razlike v zdravju med 
posameznimi socialnimi izobrazbenimi ali kulturnimi skupinami in omogočajo s 
preventivno dejavnostjo manjše nemožnosti za obolevanje, s hitro intervencijo pa tudi 
umrljivost ali dolgotrajno zdravljenje. S slabšanjem socialnega položaja ljudi se slabša 
tudi psihofizična kondicija, ki nosi posledice v zmanjšani skrbi za lastno zdravje in 
preventivno delovanje, premagovanje skrbi za hiter in poceni zaslužek, vse manjši 
interes za ustvarjanje zdravega delovnega in bivalnega okolja postopoma tudi za 
zdravje ljudi v neposrednem delovnem procesu, za dostojno preživetje vseh tistih, ki jim 
ni dana možnost, da v tem procesu sodelujejo.   
Naj že na tem mestu izrazim podporo vsem aktivnostim, ki pomenijo preventivno 
delovanje pri zgodnjem odkrivanjem zločestih bolezni in zasvojenosti. Govorim o Svitu, 
Dori, Zori, programu Cindi, Telecap in podobnim, kakor tudi prizadevanjem, da bi pri 
šempetrski bolnišnici dobili sodoben urgentni center. Podatki, ki jih potrebujemo so 
pomembni za usmeritev naših aktivnosti. Če kažejo podatki, da se na presejalne 
programe javlja malo ljudi, je treba prebivalce spodbuditi, da se odločijo za zgodnje 
testiranje. Če je na našem območju glede na obstoječe kazalce treba intenzivirati delo 
ali ustanovitev središča, moramo to spodbuditi. Opažam, da se pogosto pojavljajo 
položaji, ko je treba interventno ali urgentno posredovati zlasti pri starejših občanih, zato 
je postaja urgence na Goriškem nujna.  
Za razumevanje in pričakovano ukrepanje, se vam zahvaljujem.  
 

-      svetnice Patricije Šulin – naslednje vprašanje: 

Na 24. redni seji Mestnega sveta MONG 24. januarja letos smo sprejeli sklep, da javni 
zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica od Euroinvesta d.o.o., odkupi 
poslovne prostore Davčne uprave na Ul. Gradnikove brigade v Novi Gorici, za potrebe 
po dodatnih prostorih zdravstvenega doma.   
Na seji smo svetniki bili enotnega mnenja glede tega, da so nekateri prostori v katerih 
Zdravstveni dom Nova Gorica izvaja zdravstveno dejavnost neprimerni ter da je nujno 
potrebno pridobiti dodatne površine za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Nova 
Gorica.    
S predlaganim nakupom poslovne stavbe v katerem je trenutno locirana Davčna 
uprava, se svetniki Slovenske demokratske stranke nismo strinjali, saj menimo, da je 
stavba stara in dotrajana, na neprimerni lokaciji, kar bi terjalo veliko adaptacijskih del in 
sredstev za ureditev obstoječe stavbe za potrebe zdravstvenega doma in smo na seji 
predlagali novogradnjo na enem izmed že obstoječih zemljišč v lasti MONG oziroma 
iskanje druge ustreznejše  rešitve.  
Terminski načrt, ki ga je zdravstveni dom predložil, je glede smotrnosti in koristnosti 
investicije navajal, da se bo stavba Davčne uprave odkupila aprila letos. Sam objekt pa 
naj bi se prevzel v juniju letos.  
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Zanima me, ali se je stavba v aprilu že odkupila in kako poteka načrtovani prevzem in 
adaptacija stavbe s strani Zdravstvenega doma Nova Gorica?  
Sicer še vedno menim, da je nakup neracionalen in tvegan tudi iz vidika, ker se bodoči 
lastnik Euroinvest mora dogovarjati s komercialnimi bankami glede soglasja v zvezi s 
sklenitvijo pravnega posla.  
Upam sicer, da vse poteka tako, kot je bilo načrtovano in da ni to še ena izmed slabih 
odločitev na račun davkoplačevalskega denarja, ki jih je bilo menda zaradi različnih 

interesov posameznih lokalnih lobijev v MONG že veliko.  
 
 
 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

 
-      svetnika Bojana Bratino – naslednjo pismeno pobudo: 

Ob srečevanju s prebivalci vasi Fobca se srečujem z vprašanji, ki se mi zdi, da bi 
morala že zdavnaj dobiti pozitivne odgovore in rešitve. Menim, da moramo prebivalcem 
vseh vasi takoj omogočiti pitno vodo. Vaščani v Fobci so že v letih 1982 do 1986 zbirali 
sredstva s samoprispevkom za napeljavo vodovoda. 
Sprašujem, kakšen je časovni načrt izgradnje vodovoda do vasi in do posameznih hiš?  
Hkrati dajem pobudo, da se dela pospešijo. 

 
-      svetnice Patricije Šulin – naslednji pismeni predlog: 

Kajak center ob Soči v Solkanu je državni center za kajakaški šport, kjer tekmujejo 
domači in svetovni športniki tega športa. Tu se zbirajo tudi ljubitelji tega športa kot tudi 
sprehajalci in obiskovalci področja, ki je lepo urejeno. 
Žal po pešpoti iz Solkana do kajak centra velikokrat teče kanalizacijska voda, kar je 
neprijetno zaradi vonjav, predvsem pa alarmantno iz zdravstvenih in higienskih 
razlogov. 
Predlagam, da se ugotovi vzrok pojava kanalizacijskih vod na tej poti, kot tudi čim 
prejšnjo ureditev zadevnega problema. 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje:  

Sprašujem glede sofinanciranja javnih del. Ali se bo tu seveda ustrezno ukrepalo? Naj 
si dovolim pripombo, da smo ravno socialdemokrati pri rebalansu proračuna vztrajali pri 
povišanju postavke za sofinanciranje javnih del in je bilo to tudi sprejeto.   
V Primorskih novicah smo lahko 25. maja prebrali izpod peresa Ambroža Sardoča v 
članku Stop za javna dela, da se 23. 5. MONG umika, ker je porabila vsa sredstva. To 
je seveda precej nezaslišano, da ob povečevanju brezposelnosti v goriški občini in 
levjem deležu sofinanciranja države, mestna občina ne najde rešitev, še zlasti zato, ker 
smo svetniki župana že velikokrat opozarjali, da je potrebno pripraviti tako proti krizno 
strategijo oziroma nabor ukrepov, ki bi blažili stisko ljudi in bojim se, da v MONG še 
vedno mislimo, da smo nekakšen srečen otok v naši državi.  

 
-     svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  

Na prejšnji seji sem postavil vprašanje občinski upravi, da opravi nadzor nad izračunom 
oziroma strukturo posameznih postavk cene smetarine in nisem prejel odgovora od 
občinske uprave ampak od Komunale, ki moram reči, da je korekten in pošten in je tudi 
dejansko potrdil to, kar sem postavil kot domnevo, namreč, da struktura cene ni pravilno 
postavljena. Iz Komunale so tudi odgovorili, da je potrebno po novem elaboratu 
uskladiti, najbrž oni to navezujejo skupaj na povišanje cene.     
Ne glede na to, bi bolj izrazil neko nezadovoljstvo do same občinske uprave in ga. 
načelnica, nadzor nad cenami dela občinska uprava, ne pa izvajalec sam nad sabo. 
Tako, da me malo žalosti vaša pasivnost pri tem, da posredujete vprašanja in dobite 
odgovore, ki so sicer korektni, ampak se mi nekako zdi, da vašo vlogo nadzornika nad 
tem jemljete bolj na en lahek, prelahek način.  
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Tako, da bi vam priporočil, da se v to zadevo poglobite in se z njo začnete malo 
ukvarjati in da se v nekem doglednem času te zadeve uskladijo z dejanskim stanjem. 
Razmere pri pobiranju smeti so se namreč v zadnjih letih bistveno spremenile. To je tudi 
povedala sama Komunala in prosim, da pristopite ter da se čim prej uskladitev teh 
cenikov uredi. Sicer pa hvala za odgovor. 

 
-  svetnice Ane Marije Rijavec  – naslednjo pismeno pobudo:  

Občina Ajdovščina je v letu 2008 obudila idejo o oblikovanju skupne blagovne znamke 
ter skupne embalaže za kmetijske pridelke, prvenstveno sadje Vipavske doline. V ta 
namen je bila izdelana celostna grafična podoba, logotip ter slogan: Sončno - sočno. 
Grafično obliko je Občina Ajdovščina tudi zaščitila pri Uradu za intelektualno lastnino.  
Celostni grafični podobi je v letu 2009 sledila izdelava promocijske brošure o sadju 
Vipavske doline ter izdelav prvih zabojev (nizka in visoka varianta). 
Stroške oblikovanja celostne grafične podobe, zasnove zabojev ter izdelave orodja sta 
pokrili Občina Ajdovščina ter v manjšem delu Občina Vipava.  
Občina Ajdovščina in Vipava letno pomagata kmetovalcem iz svojih občin pri nakupu 
zabojev s sofinanciranja tega promocijskega materiala (zabojev). V zadnjih petih letih je 
bilo naročenih in izdelanih več kot 100.000 zabojev.  
V letu 2013 je Občina Ajdovščina projekt enotne embalaže nadgradila z razvojem 
dodatnih izpeljank embalaže, ki je bila kot prva promocijska serija te embalaže že 
izdelana in predana kmetovalcem v Občini Ajdovščina.  
Občina Ajdovščina je v oblikovanje enotne embalaže (izdelava CPG, razvoja zabojev, 
izdelave orodij, zaščito znamke, ipd) v zadnjih petih letih vložila 12.000 EUR lastnih 
sredstev ter še približno 7.500 EUR sredstev Leader. Poleg omenjenih stroškov letno 
Občina Ajdovščina namenja še 4.000 do 8.000 EUR za sofinanciranje izdelave zabojev 
in druge embalaže.  
Interes po embalaži Sončno-sočno je bil izkazan tudi s strani kmetovalcev iz drugih 
občin, interes s strani samih občin pa ni bil izražen.  
Predlagamo, da k projektu pristopijo tudi druge občine Vipavske doline ter da na ta 
način podprejo domače kmetijske pridelovalce ter pomagajo okrepiti skupne blagovne 
znamke. Glede na to, da je večino sredstev za zasnovo in oblikovanje embalaže do 
sedaj zagotovila Občina Ajdovščina, pričakujemo, da bodo sredstva za nadaljnji razvoj 
in promocije blagovne znamke zagotovile občine, ki bi k projektu pristopile.   
 

 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 

 
-      svetnika Borisa Rijavca – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Druga zadeva pa je pobuda, ki sem jo dal v zvezi s prekategorizacijo dostopne poti do 
poslovno stanovanjskega objekta posestva LAS. Tu moram iskreno povedati, da z 
odgovorom nisem najbolj zadovoljen, predvsem pa v tem smislu, ker sem mnenja, da 
vseeno ni zunanji presojevalec tisti, ki naj bi odločal o tem, kaj bo mestna občina na 
svojem teritoriju, če tako rečem, prekategorizirala ali ne.  
Zato predlagam načelniku oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, tako kot 
sem že napisal pred dnevi v e-mailu, da se sestanemo tudi z vpletenimi, če tako rečem, 
ki se jih ta problematika dotika in podrobneje pogledamo vse argumente, ki so za to 
potrebni, kar tudi oddelek priznava in dorečemo zadevo, kajti vleče se že precej časa.  
Predvsem pa bi rad opozoril kot že enkrat, da je po mojem čisto osebnem mnenju  
občinska uprava skupaj z vsemi nami tista, ki naj bi odločila oziroma potrdila 
kategorizacijo, ali pa tudi ne, ne pa nekakšen zunanji presojevalec.  

 
-      svetnika Gregorja Veličkova – naslednjo pobudo: 

Prva pobuda se nanaša na gradnjo v Bonetovščah. S strani skupine graditeljev 
Bonetovšče sem namreč dobil precej obširen dopis. Moram reči, da so bili zelo 
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razočarani nad odgovorim, ki ga je dala mestna uprava v zvezi z Bonetovščem ter 
možnostjo gradnje na tem območju in so mi dali tudi nekatere zanimive predloge. 
Mogoče so bo pa po tej strani kaj premaknilo, če ne bomo pa dobili kakšno drugo 
območje in bomo tam poskušali (priloga).  

 
-      svetnika Srečka Tratnika – naslednjo pobudo: 

Kratka pobuda.  
Začetek bi bil ta, da glede na to, da je naše lepo mesto Nova Gorica z vidika urejenosti 
prostora urejeno skoraj v celoti in da imamo lepo mesto, bi rad opozoril na eno redkih 
oziroma zadnjih še neurejenih zadev.  
Odgovorne v MONG, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu in odgovorne v 
MONG, ki se ukvarjajo s cestno signalizacijo, pozivam, da uredijo križišče ob stolpnici 
na Majskih poljanah. Novo nastalo križišče med Prvomajsko ulico in cesto, ki pelje na 
parkirišče Supernove je neoznačeno oziroma brez cestne signalizacije. Zelo pa je 
frekvenčno in potencialno za prometno nesrečo. 

 
-      svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednje vprašanje in predlog: 

Imam svetniško vprašanje.   
Name se obrača vse več občanov v zvezi s hortikulturno ureditvijo mesta. Nazadnje so 
me prebivalci na Ledinah obvestili o nevarnih, neurejenih, starih 40 let in previsokih 
borovcih. Pravijo namreč, da bi morali borovce že zdavnaj zamenjati z drugimi drevesi.  
Ker imamo v mestni občini hortikulturno komisijo, me zanima, kako le-ta deluje in ali mi 
lahko dostavi poročilo o delu le-te v zadnjih letih?  
Predlagam tudi, da se na eni od naslednjih sej Mestnega sveta MONG obravnava 
poročilo o delu dotične komisije.  

 
-      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:  

Imam eno vprašanje načelniku g. Niku Jurci.  
Mestni svet je večkrat obravnaval različne planske dokumente, ki urejajo prostor in v 
katerih je obdeloval tudi območje severovzhodno od »borovega gozdička« oziroma 
območje v bližini bivših »Havajev«. V mislim imam parkirišče v obliki polkroga, ki mu 
pravimo tudi »ledvička«.  
Različne usode so bile namenjene temu parkirišču in sedaj sprašujem načelnika, 
kakšna je zadnja veljavna in tista, če tako rečem dokončna. Namreč, velikokrat so se 
vodile živahne polemike v tem mestnem svetu glede tega ali je potrebno, smotrno, 
primerno tisto parkirišče odstraniti, likvidirati, ali je nujno, da ostane tako kot je in služi 
pač svojemu namenu.  
Zato sedaj sprašujem načelnika, kakšna je današnja usoda za tisto parkirišče? 

 
-      svetnika Mirana Müllnerja – naslednji predlog: 

Moj predlog pa je sledeči. Večina javnih parkirišč v MONG na katerih se plačuje 
parkirnina je prvih 30 minut brezplačnih. Ostala so še štiri parkirišča, ki niso 30 minut 
brezplačna. To je na Kidričevi ulici pred pošto, na Ulici Tolminskih puntarjev pred SKB-
jem, pri sodišču na severu in nasproti, za “čebelnjakom” oziroma pri “čebelnjaku” na 
Kidričevi ulici 18.  
Predlagam, da se uvede polurno brezplačno parkiranje. To pa utemeljujem s tem, ker je 
pač Bevkov trg za dostavna vozila zaprt in ti, ki zjutraj dostavljajo blago po teh lokalih, 
imajo velike, velike težave, da v petnajstih minutah to rešijo in mislim, da bi s tem šli 
precej na roko tako občanom kot tudi tistim, ki opravljajo svojo osnovno dejavnost.  

 
    

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 


