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Številka: 900-10/2018-3  
Nova Gorica, 1. marec 2018                                                                                                                                                          
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
 
 
33. SEJA MESTNEGA SVETA, 1. februar 2018  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 10. 
izredne seje MS, ki je bila 13. decembra 2017 in 32. 
seje MS, ki je bila 21. decembra 2017  

●   

2. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Nade 
Uršič Debeljak, Nova Gorica, za direktorico Ljudske 
univerze Nova Gorica  

●   

3. Ugotovitveni sklep, da je Dejan Đorđević, Nova Gorica, 
nepreklicno odstopil s funkcije člana Nadzornega sveta 
Stanovanjskega sklada MONG   

●   

4. Sklep o imenovanju Aleša Velikonje, Šempas, kot 
nadomestnega člana v Nadzorni svet Stanovanjskega 
sklada MONG  

●      

5. Sklep o soglasju k imenovanju Rajka Lebana iz Mosta 
na Soči za direktorja Goriške lokalne energetske 
agencije GOLEA. Mandat direktorja traja štiri leta.  

●   

6. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
omrežnine obvezne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v MONG   

●   

7. Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2018  ●   

8. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1   
         

● 
 

 

 
 
 

 
 
 

9. Sklep o seznanitvi s Poročilom o pregledu dela sveta 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 
in s Poročilom o opravljeni notranji reviziji dela 
poslovanja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 
Nova Gorica za leti 2015 in 2016 

●   

10.  Sklep o ugotovitvi, da je pri poslovanju Goriškega  
muzeja, ki zadeva delovanje njegovega sveta zavoda,  
prišlo do kršitev Poslovnika o delu sveta zavoda ter  
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej in  
Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki  
urejajo delovanje in poslovanje muzeja  

●   



 

2 

11. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu MONG  

●   

12. Sklep o razveljavitvi sklepa Mestnega sveta MONG z 
dne 20. aprila 2017, s katerim je bil sprejet Odlok o 
spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
MONG  

●   

13. Sklep o seznanitvi s “Predlogom koncepta za 
kandidaturo Nova Gorica 2025 Evropska prestolnica 
kulture GO! 2025, december 2017”, ki ga je izdelal 
Kulturni dom Nova Gorica  

●  
 
 

 

 

14. Sklep o soglasju, da se začne postopek in aktivnosti, ki 
so potrebne za kandidaturo mesta Nova Gorica za 
pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025 

●   

15. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG 
in drugih pogojev v vrtcih  

●   

16. Sklep o izdaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se 
za nedoločen čas od 1. 3. 2018 dalje odda v najem 
poslovne prostore v izmeri 15,98 m2 v mansardnem 
delu stavbe na Gregorčičevi 13 v Dornberku   

●   

17. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje 
MONG   

● 
 

 
 
 

 
 

 

18. Sklep o seznanitvi s predlogom medobčinskega 
Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih 
javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih 
odpadkov na Uničnem  

●   

19. Pravna služba naj preveri usklajenost besedila 
posameznih členov sporazuma.   

●   

20.  Podrobneje bo potrebno urediti možnost odstopa od 
pogodbe. 

 
 

● 
 

 

 
 
 32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

13. MONG naj pridobi ustreznega izvajalca, ki bo do 31. 3. 
2018 pripravil primerjalno analizo cen storitev povezanih 
z vodovodom, odvajanjem in čiščenjem odplak med 
primerljivimi mestnimi občinami v Sloveniji, z vključitvijo 
širšega nabora parametrov, ki na te cene vplivajo. 
Primerjava naj zajema vse postavke na položnicah za 
storitve podjetja z izjemo okoljske dajatve (torej 6 
postavk). Izvajalec naj bo zunanji, torej naj ne bo 
povezan z Vodovodi in kanalizacijo d.d. ali občinsko 
upravo. V postopku naj župan sodeluje z mestnim 
svetom tako, da z zainteresiranimi predstavniki 
svetniških skupin oblikuje komisijo in skupaj z njo 
pripravi razpis za izvajalca ter izbor. 

  
 
 
 

●  

 

15. O predlogu Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v 
MONG se opravi druga obravnava in se pri tem 

●   
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upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

16. Županu MONG se predlaga, da skupaj z ostalimi 
občinami soustanoviteljicami Komunale Nova Gorica 
d.d. odkupi solastniški delež podjetja, ki je naprodaj, z 
namenom oblikovanja javnega komunalnega podjetja. 

 ● 
 
 
 

 

 
 
29. SEJA MESTNEGA SVETA, 28. september 2017  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

11. Potrebno bo zagotoviti pogostejše čiščenje propustov in 
nadzor nad tem.  

 ●1 
 

 

 
 
27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

15. Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov je 
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet. 

 
 

●2 
 

 

 
 
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.  

 ●3  

 
 
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  ●4  

                                                 
1 Čiščenje propustov se izvaja upoštevaje število le-teh, njihovo stanje in razpoložljiva 
finančna sredstva.  
2 Trenutno teče postopek izbire novega koncesionarja, navedeni sklep bomo poskusili 
realizirati v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba ob začetku izvajanja nove koncesije. 
3 Oddelek za družbene dejavnosti je naročil izdelavo ocene vrednosti izvedbe čitalnice - 
študijske sobe v Goriški knjižnici. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih v zvezi z zadevo se 
dogovarjamo z Goriško knjižnico. 
4 Objavljen je bil Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja 
in vzdrževanja javne razsvetljave na območju MONG. Postopek izbire koncesionarja s 
konkurenčnim dialogom je v teku. 
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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)  

 
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 in naslednje vprašanje: 

Podala bi pobudo kot nadaljevanje pobude, ki jo je na prejšnji seji podal kolega svetnik 
Klemen Miklavič. Oddelek mu je namreč na njegovo vprašanje o izvedbi 
programskega dokumenta o terciarnem izobraževanju med drugim podal odgovor, da 
so bila pogajanja za nakup zemljišč za namene univerze ob Kornu neuspešna.  
Zanima me, ali se pogajalska skupina pogaja za nakup drugega zemljišča? 

 
 

 Pravno premoženjski službi (UD):  
 

- svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:  
V času prejšnjega sklica Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je takratni 
mestni svet na predlog župana Mateja Arčona sprejel poravnavo z več družbami 
naslednicami do neke mere bivšega SGP Gorica, za kar je bilo nakazano takrat okrog 
tri milijone evrov na račune v davčne oaze. Vse to naj bi bilo narejeno zato, da bi se 
omogočilo rešitev težav povezanih z lastništvi večjega števila zemljišč po mestu Nova 
Gorica, ki naj bi sicer služile javni uporabi. V takratnem sklepu, če se ne motim, je bilo 
tudi zapisano, da bo plačilo tega zneska omogočilo Mestni občini Nova Gorica 
takojšnjo vknjižbo lastninske pravice  na teh parcelah. Vse te parcele so bile tudi 
priloga temu sklepu.  
Župana sprašujem, na kolikšnem številu teh parcel se je do danes uspelo Mestni 
občini Nova Gorica vknjižiti kot lastnica in kolikšen je procent teh vknjižb glede na 
skupno število parcel, ki so bile navedene v sklepu poravnave? 
 
 

 Projektni pisarni (UD):  
 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:  

Zasledila sem, da je največje povečano število šoloobveznih otrok v Osnovni šoli 
Šempas in Osnovni šoli Milojke Štrukelj. Šola Šempas je pristala na odlog izgradnje 
nove telovadnice prav zaradi obljube za dograditev štirih učilnic, ki jih nujno 
potrebujejo za normalno izvajanje pouka. Po izjavi ravnateljice je bilo konec leta 
obljubljeno, da bo do konca februarja 2018 izdelan projekt. V NRP-ju ne zasledim niti 
vrednosti za izdelavo projekta. Sprašujem vas, kdaj bo ta projekt izdelan in dela 
izvedena? 

 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:  

Že v prejšnjih mandatih in tudi sedaj smo dajali predlog za izdelavo in izgradnjo 
pločnika na Pristavi v Šempasu ob glavni cesti skozi Šempas, ki predstavlja veliko 
nevarnost tudi za varno pot v šolo in sploh za vse krajane. Kljub že več mojim 
pobudam v proračunu ne vidim niti sredstev za izdelavo projekta. Na vse navedeno 
poudarjam, da se počutim kot drugorazredni občan.    
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- svetnika Matije Klinkona – naslednje vprašanje:  

Imam svetniško vprašanje. Pred časom je bilo veliko povedanega in tudi napisanega o 
tako imenovani prenovi Cankarjevega naselja, za kar naj bi koristili evropska sredstva. 
Sklicanih je bilo kar nekaj sestankov z občani. Vključena je bila tudi Krajevna skupnost 
Nova Gorica.  
Glede na to, da do danes prebivalci omenjenih ulic še niso zaznali nobenih aktivnosti v 
tej smeri, sprašujem župana, v kakšni fazi izvedbe je napovedana prenova 
Cankarjevega naselja? Sprašujem tudi, do kdaj je potrebno omenjena sredstva po 
črpati? 

                 
 

  Oddelku za družbene dejavnosti: 
 
- svetnika Mirana Vidmarja – naslednjo pobudo:  

Pripravil sem eno svetniško pobudo. Ukinitev bančne enote v Braniku ni prav 
spodbudna zadeva in zagotovo za krajane korak nazaj. Sklepam, da pri tem ni 
mogoče nič narediti in smo krajani in pa tudi svet Krajevne skupnosti Branik nemočni. 
Ker pa sem mnenja, da je iz tega mogoče potegniti tudi nekaj pozitivnega, se nam je 
porodila ideja, ki bi krajanom zagotovo prinesla nekaj dobrega.   
Predlagam namreč, da Mestna občina Nova Gorica odkupi prostor Nove KBM v 
Braniku za potrebe krajevne knjižnice, podružnične knjižnice Franceta Bevka v Novi 
Gorici. Knjižnični prostori v pritličju bi bili mnogo bolj zanimivi in dostopni tako za 
osebe, ki so gibalno ovirane kot tudi za mamice z vozički in majhnimi otroki. Sedanji 
prostori so za te osebe neprimerni. Če uporabim slogan »Občina po meri invalidov«. 

 
- svetnika Simona Rosiča - naslednjo pobudo:  

Ponovno se bom dotaknil vprašanja o smiselnosti odprtja športnih igrišč ob Osnovni 
šoli Milojka Štrukelj tudi v popoldanskem času ter tekom vikendov za širšo javnost. Na 
tem mestu bi rad predvsem izpostavil odzivnost načelnice oddelka za družbene 
dejavnosti, ge. Marinke Saksida ter ravnatelja Osnovne šole Milojka Štrukelj, g. 
Janeza Kobeta. V prejšnjem tednu smo si namreč vsi trije skupaj ogledali okoliš 
navedene institucije, saj smo bili mnenja, da je odprtje igrišča za javnost dobra poteza, 
hkrati pa smo hoteli dobiti rešitev, ki bi še vedno zagotavljala potrebno oziroma 
prepotrebno varnost sami šoli. Na podlagi ogleda smo si bili enotni, da bi pri izhodu iz 
šole na samo igrišče z dodatkom ograje cca 20 m v katera bi bila vpeta vrata, bil 
dosežen namen, in sicer bi bil po vzoru podružnične šole Ledine onemogočen 
neposreden dostop do šole oziroma učilnic, hkrati pa bi se z odprtjem prehoda pri 
telovadnici dalo na uporabo širši javnosti z umetno maso preplasteni dve mali 
nogometni igrišči ter eno košarkarsko igrišče. Ravnatelj je nato tudi pridobil ponudbo 
za predlagano rešitev, in sicer v višini zneska 2.280,00 EUR.  
Skladno z navedenim podajam v imenu Goriška.si svetniško pobudo, ki naj vključuje 
postavitev omenjene ograje ter posledično prost dostop do omenjenih igrišč. To bi bila 
zagotovo velika dodana vrednost v samem središču mesta, kjer je gostota 
prebivalstva največja. V dopoldanskem času bi bila na razpolago omenjena igrišča 
učencem osnovne šole, v popoldanskem času ter tekom vikendov pa rekreacije 
željnim občanom ter občankam.  
Naj zaključim, da sem si v nedeljo popoldan osebno ogledal situacijo na ograjenih 
igriščih pri Osnovni šoli Milojka Štrukelj, Osnovni šola Kozara, na travnatem igrišču pri 
Kornu ter na igrišču z umetno maso v športnem parku v Novi Gorici. Na prav vseh 
lokacijah so številni otroci preplezali nevarno ograjo ter se predajali športnim užitkom. 
Ograje naj bodo skrajni ukrepi v naši družbi, na tem mestu pa naj bodo raje za zgled 
primera dobre prakse osnovnih šol v Solkanu ter v Šempetru pri Gorici. 
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- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog: 
Imela bi eno kratko pobudo, in sicer ob Vili Rafut je umeščen edinstveni botanični 
park, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina namenja tudi sredstva za 
vzdrževanje tega parka, vendar je park na žalost zaprt za javnost.  
Predlagam, da se ta botanični park odpre za javnost.   

 
 

  Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:  
 
- svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje: 

Zanima me, kdaj se bo pričela sanacija posedlih jaškov in posedlega cestišča na  
Skalniški cesti - R3 608/1067? To bi se moralo izvesti v sklopu reklamacije projekta 
zaščita vodnega vira Mrzlek.  

 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:  

Naslednje vprašanje se tudi nanaša na že predhodna moja vprašanja, zato vam 
preberem pa še to. Sprašujem vas, v kakšni fazi je projekt opremljanja s kanalizacijo 
Vitovlje, Osek, Šempas, Ozeljan in čistilno napravo? Kdo projekt vodi in kdaj se 
pričakuje prve informacije? Iz NRP-ja spet ni razvidno, da občina resno misli s tem 
projektom, če je za to namenila samo borih nekaj več kot 200.000,00 EUR.  

 
- svetnika dr. Klemna Miklaviča – naslednje vprašanje: 

Sprašujem tiste, ki so v imenu MONG pristojni za nadzor družbe Vodovodi in 
kanalizacija d.d.. Zakaj je podjetje, ki se ukvarja z vodovodi in kanalizacijo, 
potrebovalo pogodbeno najeti sicer renomirano podjetje za osebni razvoj Corpus 
Anima Ratio d.o.o. ali krajše Institut CAR? Pričakujemo, da se boste do odgovora, ki 
ga boste prejeli od podjetja VIK, tudi opredelili, torej povedali, ali menite, da najetje 
tega podjetja sodi v upravičene stroške poslovanja Vodovodov in kanalizacije d.d.? 
Enako opredelitev pričakujemo tudi od vas, g. župan. Transakcijo s podjetjem smo 
našli med naključnim preverjanjem javno dostopnih podatkov. Prosimo, da nam 
pridobite seznam še drugih svetovalnih pogodb oziroma pogodb in stroškov, ki jih je 
težko umestiti v temeljno poslanstvo podjetja, ki se ukvarja z občinsko infrastrukturo in 
javnimi storitvami. Dovolj bo, da se osredotočite na zadnjih šest let. Občanke in občani 
imajo pravico vedeti, kako posluje podjetje in ki ga tudi skozi položnice vzdržujejo. 

 
- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog: 

Čestitam županu za podpisano pismo o nameri za nakup stavbnih zemljišč na 
območju Meblo-vzhod, namenjenih gradnji poslovnih površin. Glede na dejstvo, da je 
v mestni občini zelo malo površin za gradnjo poslovnih objektov in da se zelo malo 
podjetnikov odloča za gradnjo poslovnih površin v naši občini in posledično temu 
zagotavljanja dodatnih delovnih mest predlagam, da se na tem področju še bolj 
motivira podjetnike. Predlagam, da se jih dodatno motivira, da po zgledu sosednjih 
občin Ajdovščina in Občine Miren-Kostanjevica in sicer, da se za namene gradnje 
poslovnih površin in proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica 
občina odpove plačilu komunalnega prispevka s strani podjetnika investitorja.     

 
-   svetnika Luke Manojlovića – naslednje vprašanje: 

Aktivisti Goriške.si smo pred dobrim tednom dni naredili en obhod po Novi Gorici, v 
smislu preverbe delovanja obcestnih svetilk oziroma razsvetljave. Prišli smo do 
zaključka, ki ni bil ravno najbolj optimalen. Našteli smo 137 nedelujočih luči. Sicer po 
naši objavi na Facebooku se je zgodil proces, ki je v nekaj dneh saniral situacijo, tako, 
da sedaj kakor smo uspeli ugotoviti, luči delujejo. Seveda nismo imeli možnosti iti v 
vse krajevne skupnosti tudi izven mesta zaradi tega, ker nam pač čas tega ni 
dovoljeval. Sedaj pa postavljam eno vprašanje. Obenem bom še izpostavil oddelek in 
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pohvalil gospo Aleksandro Torbica, ki me je sprejela v zvezi s to tematiko, ki jo danes 
obravnavam in se tudi dotika konkretno osvetlitve prehoda za pešce pri Osnovni šoli 
Milojke Štrukelj.  
Kar sedaj sprašujem pa je sledeče. Želel bi od občinske uprave izvedeti, kam naj 
občanke in občani, ne samo iz mesta, seveda tudi iz podeželja, naslavljajo tovrstno 
problematiko, komu naj to sporočajo, kakšen je celoten proces? Se pravi, ko nekdo to 
prijavi, kaj se takrat zgodi, da pride do menjave in ali so potencialni prijavitelji takšnih 
težav potem obveščeni? Če niso, pretvarjam to vprašanje kar še v pobudo, da naj se 
takšen sistem vzpostavi. Mislim, da danes s sodobno spletno stranjo, ki jo ima mestna 
občina in službami, ki naj bi to izvedle, to ne bi smel predstavljati nek prevelik izziv 
zaradi tega, ker mislim, da je nedopustno, da pridemo do takšnih številk, kot smo prišli 
prejšnji teden. Namreč, če ne bi delovalo pri vseh svetilkah 20 komadov, potem tega 
mi niti objavili ne bi. Po drugi strani je pa tudi z našega vidika Goriške.si malce 
»ubogo«, da moramo to na velik zvon obesiti, da se potem neka akcija zgodi. Čestitam 
pa vsem in pohvalim vse, ki so se takoj odzvali in stvar izpeljali. 

 
 

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

naslednjo pobudo:  
Na prejšnji seji nisem postavil nobenega vprašanja ali pobude, ker sem bil odsoten,     
zato se pa ne strinjam s prejetim odgovorom na moje postavljeno vprašanje na pred 
prejšnji seji. Še vedno govorimo o tako imenovanem členu iz NUSZ, ki se vprašanja, 
odgovori, pobude in odgovori s strani občinske uprave vlečejo absolutno predolgo. Z 
nobenim od teh nisem zadovoljen.  
Zato sedaj pozivam župana, da na naslednjo sejo uvrsti točko z vso korespondenco 
med svetnikom, občinsko upravo, oddelkom in statutarno-pravno komisijo, zato, da 
bodo svetnice in svetniki imeli pred seboj celovito sliko o načinu dela, razmišljanja in 
obnašanja v oddelku v občinski upravi. 

 
-   svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo: 

Znotraj širšega območja Mestne občine Nova Gorica vsi skupaj opažamo, da je več    
problematičnih in nevarnih točk za pešce pri prečkanju posameznih ulic oziroma cest. 
Navedeno izhaja tudi iz ugotovitev prometnega načrta ter same celostne prometne 
strategije, ki smo jo svetniki sprejeli lanskega leta. Iz samega dokumenta izhaja, da je 
takih točk več kot štirideset. V večini primerov gre za neustrezno prometno varnost 
predvsem zaradi neprimerno osvetljenih prehodov za pešce, arhitekturnih ovir in tako 
dalje.  
Na občinsko upravo naslavljam pobudo, da se že v letošnjem letu prične s pripravo za 
pospešeno reševanje omenjene problematike po prioritetni listi s ciljem izboljšanja 
varnosti prebivalcev in obiskovalcev našega širšega mestnega območja.  

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:  

Pred slabima dvema letoma sem dala svetniško vprašanje glede onesnaženja zraka z 
delci PM10 in PM2,5 in glede meritev. Moram pohvaliti pristojne občinske službe, ki so 
poskrbele, da je uporabnikom spletnih strani Mestne občine Nova Gorica s samo enim 
klikom omogočen vpogled v meteorološke in ekološke podatke o Novi Gorici, ki jih 
objavlja ARSO na podlagi svojih meritev. Vendar lahko v prizadevanju za čisto in 
zdravo okolje naredimo še korak naprej.   
V Primorskih novicah smo 20. januarja lahko zasledili zanimiv članek o dejavnosti 
Šolskega centra Nova Gorica, ki bo v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovodi in 
kanalizacija na območju zalednih voda potoka Koren tostran in onstran meje postavil 
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dvanajst vremenskih postaj. Merilniki bodo za enkrat merili količino in intenzivnost 
padavin, vendar je v vremenske postaje mogoče namestiti še druge senzorje.  
Dajem pobudo, da se pristojne občinske službe povežejo s Šolskim centrom Nova 
Gorica in preučijo možnosti meritev onesnaženosti zraka na njihovih merilnih postajah. 
Tako bi pridobili jasnejšo sliko o tem, koliko in kako je onesnaženo ne samo območje 
Mestne občine Nova Gorica, ampak tudi širši geografski prostor. 

 
- svetnika Edbina Skoka – naslednjo pobudo:  

Na upravo Mestne občine Nova Gorica naslavljam naslednje svetniško pobudo, in 
sicer svetniška pobuda za bolj učinkovito izpeljavo postopkov prevzema lastništva na 
zemljiščih, ki so pod lokalnimi cestami in krajevnimi potmi.  
Krajani iz Krajevne skupnosti Grgarske Ravne – Bate so me obvestili, da nerazumno 
dolgo čakajo na dokončanje postopkov prevzema lastništva na zemljiščih, ki so pod 
obstoječimi lokalnimi cestami in krajevnimi potmi ter spremembo v zemljiški knjigi. 
Nekateri po pripovedovanjih čakajo že več let. Mislim, da je skrajni razumni rok za 
dokončanje postopka, pri katerem obstaja soglasje vseh strank v postopku, največ 
eno leto po prispeli vlogi.  
Občinsko upravo naprošam, da do naslednje seje mestnega sveta pripravi rešitev, 
kako bo pospešila postopek urejanja navedenih zadev.   

 
 

   Medobčinski upravi MONG in Občine Brda:  
 

- svetnika Gregorja Veličkova – naslednje vprašanje:  
V sobotnih Primorskih novicah smo prebrali že nič koliko krat v zvezi s težkimi 
tovornjaki, ki se vozijo po Novi Gorici kljub prepovedi in ugotovili smo iz članka, da se 
zadeva enostavno ne premakne, ker ni dovolj ali sodelovanja med občino in policijo, 
ali dovolj sredstev za preganjanje tovrstnih kršitev.   
Zanima me, na kak način se je občina lotila reševanja tega problema? Menim, da bi 
lahko tudi sam pomagal pri rešitvi tega problema, vendar me zanima, kje se je zadeva 
zataknila? 
 

 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 
 




