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Številka: 900-20/2019-6  
Nova Gorica, 7. marec 2019                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 2. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 21. februarja 2019 
 
 
 
2. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 
konstitutivne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 20. 
decembra 2018 in 1. izredne seje Mestnega sveta 
MONG, ki je bila 31. januarja 2019  

●   

2 Sklep o imenovanju TANJE VONČINA – predsednica 
in članov MITJE HUMARJA, SARE VODOPIVEC, 
MATEVŽA VIDMARJA in ANDREJA ŠUŠMELJA v 
komisijo za mednarodne odnose  

●   

3. Sklep o imenovanju GORDANE ERDELIĆ – 
predsednica in članov MARKA RUSJANA, OTONA 
MOZETIČA, MILIVOJA KERŠEVANA in TOMAŽA 
HORVATA v komisijo za peticije in enake možnosti  

●   

4. Sklep o imenovanju MITJE HUMARJA – predsednik in 
članov LUKE MANOJLOVIĆA, ANE ZAVRTANIK 
UGRIN, TJAŠE PODGORNIK in DARKA 
ŽNIDARČIČA v komisijo za poimenovanje ulic, naselij 
in javnih institucij  

●   

5. Ugotovitveni sklep, da je EDBIN SKOK nepreklicno 
odstopil s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega 
podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.  

●   

6. Sklep o imenovanju VALTERJA PISKA za 
nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega 
podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o., za 
preostanek mandatne dobe  

●   

7. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem MONG za leto 2019  

●   

8. Sklep v zvezi z izjemami odstopanja od Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 
2019  

●   

9. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2019  

●   

10. Sklep o določitvi števila delovnih mest, vezanih na 
osebno zaupanje župana  

●   

11. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno ●   
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varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe na domu 

12. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
“Stanovanjski hiši v Rožni Dolini”  

●   

13. Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v 
Solkanu« 

●   

 
 
 
Pobuda in predlog sta bila posredovana:  
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 
- svetnika Aleša Dugulina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo:   
Mestni upravi in g. županu dajem svetniško pobudo, da stopi v kontakt z upravo za 
državne ceste in čimprej uredi cesto med Ravnico in Trnovim, tako, da bo ustrezala 
standardom cestne infrastrukture. 
Ugotavljam, da je cesta preozka in neprimerna za varen promet naših občanov. 

 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
 
- svetnika Aleša Dugulina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednji predlog:   
Mestnemu svetu in g. županu predlagam, da se cesto med Zagorjem in Ravnico 
preplasti, ker je cesta poškodovana in na mestih nevarna za varno vožnjo. 
To cesto so prekopali za gradnjo vodovoda med Ravnico in Grgarjem. Med investicijo 
gradnje krožišča Prevala je bila glavna prometna žila z Banjško, Lokovško in 
Čepovansko planoto in temu primerno poškodovana. 
Predlagam, da se investicijo uvrsti v prvi rebalans proračuna kot prioriteta reševanja 
cestne infrastrukture Trnovske in Banjške planote. 

 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 




