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Številka: 900-17/2013-2  
Nova Gorica, 13. novembra 2013                                                                                                                                                        

                                                                                                                         
P O R O Č I L O 

 
o izvršenih sklepih 31. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 17. oktobra 2013  

 
 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. oktober 2013 
 
 
zap. 

št. 
SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 

IZVRŠEVANJU 
NI 

IZVRŠEN 

1. S popravki se sprejme poročilo o izvršenih sklepih 30. 
seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 19. septembra 
2013, nadaljevanja 30. seje Mestnega sveta MONG in 
9. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki sta bili 24. 
septembra 2013.    

●   

2. Sklep o imenovanju Valterja Vodopivca, Milivoja 
Lavrenčiča, Steve Pavlina, Jerneja Rajerja in Bojana 
Kendo v komisijo za pripravo poročila o analizi vsebine 
letnega poročila JP KENOG d.o.o., Nova Gorica  

●   

3. Sklep o imenovanju Mirana Müllnerja kot predstavnika 
MONG v svet zavoda Splošna bolnišnica “dr. Franca 
Derganca” Nova Gorica  

●   

4. Sklep o imenovanju Ivana Rednaka in Ane Cukijati kot 
predstavnikov MONG v svet zavoda OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica  

●   

5. Sklep o razrešitvi članstva Aleksandra Gaberščika v 
odboru za prostor  

●   

6. Sklep o imenovanju Gregorja Veličkova za 
nadomestnega člana odbora za prostor 

●   

7. Sklep o razrešitvi članstva Črtomirja Špacapana v 
odboru za socialno varstvo in zdravstvo 

●   

8. Sklep o imenovanju Viljema De Bree za 
nadomestnega člana odbora za socialno varstvo in 
zdravstvo  

●   

9. Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru 
proračunske postavke 10.121 Rekonstrukcija in 
dozidava OŠ Ledine  

●   

10. Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru 
zaključnega računa MONG za leto 2012 

●   

11. Letni program športa za leto 2014  ●   

12. Strategijo o športu v MONG bo potrebno sprejeti takoj, 
ko bo na nacionalni ravni sprejeta potrebna področna 
zakonodaja. 

 ●  
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13. MONG zagotavlja znatna finančna sredstva za 
delovanje športa. Ugotavlja se, da doseženi rezultati 
na področju športa ne opravičujejo vloženih finančnih 
sredstev in se zato apelira na večjo angažiranost 
strokovnih delavcev v društvih, javnem zavodu za 
šport ter šolah v smeri doseganja vidnejših rezultatov.  

●   

14. Letni program tehnične kulture v MONG za leto 2014 ●   

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v 
MONG  

●   

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v MONG  

●   

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v MONG 

●   

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

●   

19. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, ki jih je 
predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova 
Gorica, d.d.  

●   

20. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v MONG  

●   

21. Sklep o seznanitvi s Poročilom o poteku investicije 
Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Nova Gorica   

●   

22. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju MONG  

●   

23. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na 
parc. št. 380/9 k.o. Trnovo 

●   

24. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na 
parc. št. 775/16 k.o. Rožna Dolina  

●   

25. Sklep o brezplačni pridobitvi zemljišča parc. št. 1568 
k.o. Dornberk   

 ●  

 
 
 
9. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2013 
 
 
zap. 

št. 
SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 

IZVRŠEVANJU 
NI 

IZVRŠEN 

2. Mestni svet MONG nalaga občinski upravi MONG 
pripravo dokumenta varčevalnih in protikriznih 
ukrepov. Rok za pripravo dokumenta je do 31. 12. 
2013.  

 ●  

3.  Izdelan investicijski program je predpogoj za uvrstitev 
investicij v proračun. Svetnike MS je potrebno z 
investicijami seznaniti pred sprejemanjem proračuna.  

 ●  

4. MONG naj se aktivno vključi v reševanje odkupa 
oziroma stečajnega postopka MIP-a in zagotovi pomoč 
pri odkupu komunalne infrastrukture na območju 

 ●  
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gospodarske cone MIP ter spodbuditi iniciativo s 
sosednjimi župani oziroma občinami v zvezi s tem.  

 
 
 
NADALJEVANJE 30. SEJE MESTNEGA SVETA, 24. september 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

7. Zaradi prijav na sredstva programa Leader je potrebno 
združiti višinski in nižinski del območja MONG v 
enoten program Leader. 

 ●  

8. Po sprejemu regijskega razvojnega programa in 
sektorskih projektov se le-te predstavi Mestnemu svetu 
MONG.  

 ●  

10. Nadzorni odbor MONG naj pregleda letno poročilo in 
poda mnenje o verodostojnosti in zakonitosti 
poslovanja JP KENOG d.o.o., za poslovno leto 2012. 

 ●  

11 Mestni svet MONG naj imenuje petčlansko komisijo, 
sestavljeno tudi iz dveh predstavnikov članov civilne 
iniciative, za pripravo poročila o analizi vsebine 
letnega poročila JP KENOG d.o.o., predvsem na 
stroškovnem in cenovnem področju. 

●   

13. Sprejem sklepa, da grajeno javno dobro ne služi več 
svojemu namenu - parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. 
št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, 
parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. 
Čepovan. Uprava MONG izda odločbo o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra za navedene 
nepremičine.  

●   

 
 

 
30. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. september 2013 
  
 
zap. 

št. 
SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 

IZVRŠEVANJU 
NI 

IZVRŠEN 

7. O predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje MONG se opravi ponovna prva obravnava 
in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave  

●   

 
 

29. SEJA MESTNEGA SVETA, 11. julij 2013  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

14. Sklep, da se do septembrske seje odloži odločanje o 
ureditvi smučišča na Lokvah in pripravi usklajen 
predlog ureditve omenjenega smučišča.  

  ● 

16. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega  ●  
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premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 438/2 
k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. 
Nova Gorica, 477/3, 484/2 in 485/2 k.o. Kromberk 

17. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc. št. 
1035/6, 1042/5, 1043/5, 1043/7 k.o. Nova Gorica  

 ●  

19. V proračunu MONG naj se zagotovi sredstva za 
ozaveščanje prebivalstva s preventivnimi programi 
(Svit).  

●   

25. Sklep, da se javni zavod Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica s 1. 1. 2014 
pripoji javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica  

 ●  

26.  Po sprejetju sklepa o pripojitvi na vseh občinskih 
svetih občin ustanoviteljic uprava MONG pripravi 
ustrezne pravne akte za pripojitev.  

 ●  

 
  
 

8. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 18. junij  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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.  

 ●  

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

 ●  

 
 

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

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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

 ●  

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. 

  Del sklepa 
– parc. št. 

546/11 
k.o. 

Gradišče 
(stranka 

se ne 
strinja s 
cenitvijo) 

31. Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG 
v letu 2013 se dopolni skladno z Letnim načrtom 

●   
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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. 

●   

 

  
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 14. marec 2013  

 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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 

NI IZVRŠEN 

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.   

 ●  

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.  

 ●  

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. 

●   

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 

 Rok izvršitve 
pri poročilu v 

letu 2014  
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povrnili (Lokalni energetski koncept MONG – Golea). 

 
 
 
24. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. januar 2013  

 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU  

NI IZVRŠEN 

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  

NI IZVRŠEN 

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  

NI IZVRŠEN 

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: 
 

 Županu oziroma kabinetu župana: 
 
  -      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo: 

Danes je bil na Vladi RS sprejet Zakon o davku na nepremičnine, ki bo dan v obravnavo 
v DZ in buri celotno državo. Iz izračunov na podlagi posplošene tržne vrednosti 
nepremičnin, kot je evidentirana v registru nepremičnin ter z upoštevanjem indeksacije, 
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ki jih bo GURS izvedel v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin in 
uporabo predvidenih zakonsko določenih stopenj za nepremičnine izhaja, da bomo 
občani MONG po novem zakonu letno plačevali približno 7.300.000,00 EUR davka na 
nepremičnine, po stari zakonodaji pa je v proračun naše občine iz tega naslova priteklo 
za približno 4.000.000 EUR.  Izračun preprosto kaže na to, da bomo občani mestne 
občine v povprečju morali plačevati skoraj enkrat več davka na nepremičnine kot smo 
ga doslej. Nekateri posamezniki,  tako podjetja z velikimi poslovnimi stavbami kot tudi 
tisti na podeželju, ki so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, pa bodo plačevali tudi do 
osemkrat več davka na nepremičnine, kot so ga doslej.   
Na to višino ne bo bistveno vplivala tudi določitev davka na stanovanjske nepremičnine 
na 80 ali 85 % ocenjene tržne vrednosti in davčno posojilo za fizične osebe, ki ne bodo 
zmogle plačevati davka. Ker bo prihodek od davka na nepremičnine pripadal 50 % 
državnemu proračunu, 50 % pa občinam, zgornji izračuni kažejo tudi na to, da naša 
občina v svoj proračun ne bo dobila več toliko denarja, kot ga je doslej, oziroma, ker bo 
morala tudi sama od svojih nepremičnin, ki jih ima v lasti plačevati ta davek, se bodo 
njeni prihodki še dodatno znižali za približno 250.000,00 EUR.    
Glede na celotno gospodarsko in socialno stanje v državi, pa bo za marsikaterega 
posameznika, kmeta, obrtnika, podjetje ali koga drugega ta obremenitev pomenila velik 
problem za preživetje ali pa ga pahnila na rob preživetja. Zaradi nezmožnosti 
plačevanja velikih dajatev bo marsikdo prisiljen tudi prodati svoje premoženje.  
Zato dajem svetniško pobudo, da se na Svet regije Severne Primorske, se pravi 
Goriške statistične regije, na katerih so župani trinajstih severnoprimorskih občin uvrsti v 
obravnavo predlagani oziroma danes že sprejeti Zakon o davku na nepremičnine, da 
preučijo njegove posledice na že sedaj socialno ogrožene občane, gospodarsko šibke 
subjekte in vse ostale, ter da se o tej problematiki in stališču županov seznani svetnike 
v vseh trinajstih severnoprimorskih občin.  
Prav tako dajem svetniško pobudo, da v kolikor izračuni pokažejo, da bodo zaradi 
uveljavitve tega zakona, kar tako kaže, povzročene velike socialne stiske in 
gospodarska škoda, župani ostro nasprotujejo uveljavitvi tega zakona in sprejetju le-
tega v državnem zboru, s čimer je potrebno seznaniti tudi našo vlado.  

 
-      svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:   

Dajem sledečo svetniško pobudo. 
Pred časom smo bili seznanjeni z vsebino verzije zapisnika sestanka med Mestno 
občino Ljubljana in Vlado RS z dne 23. 7. 2013, kjer je jasno razvidna problematika in 
spornost sprejetih sklepov, ki v kontekstu privilegirajo MO Ljubljana v odnosu do ostalih 
slovenskih občin, predvsem bode v oči protiustavna privilegiranost pri razdeljevanju 
sredstev EU, obenem pa tudi kršenje naše in evropske zakonodaje. Resda je potem, po 
objavi te verzije iz zapisnika, ki ga je pripravila MOL, Vlada RS podala verzijo zapisnika 
oziroma poročilo o izvedenih sklepih tega zapisnika, ki je zapisan drugače, vsebine pa 
kakorkoli v ničemer ne spreminja. 
V kontekstu predlogov ukinjanja manjših občin, v kontekstu ciljev EU pri doseganju 
enakomernega razvoja podeželja glede na urbana središča, predvsem pa zato, ker 
MOL po vseh kazalcih dosega 130 % povprečja EU, razvojna sredstva EU pa so 
namenjena ravno področjem, ki so bistveno pod tem povprečjem, je tak diskriminatoren 
pristop Vlade RS popolnoma nesprejemljiv in žaljiv za vse, ki si v manj razvitih občinah 
s podeželjem za dosego omenjenih ciljev prizadevajo. Vedno so nas polna usta besed, 
da gre vse v Ljubljano ali Koper ali kam drugam, na primer banke, telekomunikacije, 
danes celo poštne storitve in prenos električne energije, ko se izvaja centralizacija 
odločanja in financiranja. Naša občina ima veliko regijskih kot tudi čezmejnih projektov 
in pomeni tako obnašanje Vlade RS odkrito zapostavljanje tudi naše občine ter 
degradacija prizadevanj po enakomernem razvoju.   
Županu dajem pobudo, da za naslednjo sejo, v kolikor meni, da je problematika vredna 
opredelitve tudi s strani mestne občine, uvrsti na dnevni red točko s predmetno vsebino 
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in predlogi sklepov, ki bi bili naslovljeni na Vlado RS kot zahteva za dodatna pojasnila in 
za enakopravno obravnavo vseh občin, kar je tudi njena ustavna in zakonska dolžnost.  

 
-      svetnika Mirana Müllnerja  – naslednji predlog:  

Spoštovani g. župan, rad bi podal predlog oziroma idejo o nastanku občinskega glasila 
v MONG.  
Številni posamezniki in pa tudi skupine so se v preteklosti že angažirale na tem 
področju, do epiloga pa žal ni prišlo. Občinsko glasilo, ki ga bo izdajala občina bo celovit 
pregled njenega delovanja. Cilj je informiranje vseh občank in občanov o dogajanju v 
občini, o delu občinske uprave in z njo povezanih ustanov. Prav je, da je dostop do 
tovrstnih informacij omogočen različnim generacijam. V njem bodo svoje mesto našle 
razne organizacije, kot so društva, zavodi, krajevne skupnosti, pa tudi posamezniki, ki 
prispevajo k dogajanju in zaznamujejo ali vplivajo na življenje in delo v naši mestni 
občini. Prav slednji izredno veliko pripomorejo k dogajanju v samem kraju, nimajo pa 
možnosti, da so tudi primerno predstavljeni. Vse tovrstne objave so v ostalih medijih 
večinoma plačljive.  
Zakaj je pomembno, da ima mestna občina svoje glasilo? MONG šteje skoraj 11.700 
gospodinjstev. Večina občin v Sloveniji svoje glasilo že izdaja in kot zanimivost naj 
dodam, da ga izdajajo prav vse ostale občine, ki mejijo na MONG, in sicer Šempeter-
Vrtojba, Renče-Vogrsko, Kanal, Brda in Ajdovščina. 
Občani bodo tako imeli vpogled v bodoče in preteklo dogajanje v sliki in besedi in ne 
nazadnje bodo imeli možnost soustvarjanja s svojimi predlogi, pobudami in mnenji. 
Dejstvo je, da tovrstni medij v naši občini absolutno manjka. Edini mesečni časopis, ki 
izhaja je Goriška, ta pa s svojimi vsebinami ne vsebuje lokalnih novic, temveč ima 
regionalni značaj. Poleg tega so objave plačljive, temu primerna pa je tudi vsebina. 
Smiselno je, da je glasilo razdeljeno po tematikah, ki bi vsebovale prispevke občinske 
uprave, kot so razpisi, obvestila, razgrnitve, prispevki, delo občinskega sveta, političnih 
strank, dogajanje znotraj krajevnih skupnosti, predstavitev krajev in njihovih pridobitev, 
ljudi in njihovih dejavnosti, uspehov, informacije s področja družbene dejavnosti, 
koristne informacije, nasvete za občane, bogat koledar dogodkov, komentarje, 
reportaže, pobude, mnenja, odmeve, pisma bralcev, reklame in propagandna sporočila 
te slikovno gradivo.  
Tovrstnega medija, ki bi lokalno združeval zgoraj naštete vsebine ni. Verjetno se vam je 
ob tem že postavilo vprašanje, kdo še bere tiskane medije v dobi internetne 
tehnologije? Odgovor je, velika večina. Brezplačnik, ki pokriva predvsem lokalno 
dogajanje, bo vsekakor zanimiv za slehernega bralca.  
Pobudo bom podal tudi v po e-mailu in noter sem zapisal še postopek o ustanovitvi, da 
vam bo lažje. 

 
-      svetnika Mira Kerševana – naslednjo pobudo:    

Dajem pobudo, da se leto 2016 razglasi za leto slikarja Jožefa Tominca.   
Slikar Jožef Tominc 1790 – 1866 velja za največjega evropskega portretista 19. stoletja. 
Rojen je bil v Gorici, študiral v Rimu, ustvarjal v Gorici, Trstu in Ljubljani. Zadnja leta je 
preživel na družinskem posestvu in v gradu na Gradišču nad Prvačino, kjer je 22. aprila 
1866 umrl. Pokopan je na vaškem pokopališču.  
Ob 150. letnici smrti predlagam, da se na pobudo MONG povežejo kulturne inštitucije 
Goriški muzej Nova Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Narodna 
galerija Ljubljana, muzej Provinciali Gorica in muzej Revoltella Trst. Pripravijo lahko 
razstave Tominčevih portretov, sakralnih slik, lahko predstavijo Tominčevega sina 
Avgusta ter prvega ravnatelja muzeja Revoltella in tudi Tominčevega vnuka Alberta. 
Predlagam tudi, da ob tej priložnosti restavriramo Tominčev nagrobnik na pokopališču 
na Gradišču.    
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Jožef Tominc se je rodil slovenskima staršema, očetu Ivanu in materi Marjani rojeni 
Janežič. Oče je v Gorici postal trgovec z železnino in je obogatel. Spoznal pa je tudi 
Jožefov talent za slikanje in ga poslal študirati slikarstvo v Rim.  
V našem prostoru Jožefa Tominca sicer poznamo, menim pa da premalo in je tako 150. 
letnica njegove smrti primeren čas, da namenimo slikarju večjo pozornost, lahko tudi z 
izdajo obsežne monografije, ki jo v Gorici in Trstu že imajo.       
Prosim za takojšnje ukrepanje.  

 
   -     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog: 

Krajan Solkana, ki se ukvarja s turizmom, nam je sporočil, da ga zelo moti, ker ima 
Nova Gorica veliko »razdrobljenih« turističnih prospektov, ne premore pa enega 
skupnega prospekta oziroma zgibanke, ki bi zajel znamenitosti in posebnosti tako 
Gorice kot Nove Gorice in s tem tujemu turistu prikazal celotno turistično ponudbo 
Goriške na obeh straneh meje. 
Predlagamo, da se v sodelovanju z Gorico (I) pristopi k izdelavi takega prospekta.  

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 

-      svetnika Mirana Müllnerja  – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Pred nekaj dnevi sem podal eno svetniško vprašanje oziroma pobudo in dobil odgovor 
na katerega na občinski upravi ne morete biti ponosni na ta odgovor, niti jaz zadovoljen, 
še manj pa ostali kolegi, ki so se že prej oglasili v zvezi s to zadevo.    
Odgovorili ste mi, da so bili na Okrajno sodišče v Novi Gorici na podlagi zemljiško 
knjižnih dovolil iz sodne poravnave vloženi vsi predlogi za vpis lastninske pravice in 
izbris stavbne pravice. Vpisi še niso realizirani, ker je pri nepremičninah veliko število 
plomb, ki se morajo predhodno rešiti.  
Sam s tem odgovorom nisem zadovoljen, kajti menim, da je potrebno ugotoviti 
odgovornost tistih, ki so svetnike zavajali z nujnostjo sklenitve poravnave, saj do 
prejetega odgovora nihče ni opozoril svetnikov, da bo vknjižba problematična, če že ne 
nemogoča, zaradi vpisanih plomb. Torej, kakšno zagotovilo ima občina, da kljub plačilu, 
sedaj depozitu, postane zemljiškoknjižni lastnik? Sploh pa, da je nekdo dolžan povedati 
svetnikom, kako dalje. Če pa bi šel podrobneje na to poravnavo, lahko ugotavljam, da s 
poravnavo občina ničesar ne kupuje, kot nam je bilo večkrat predstavljeno, pa tudi v 
časopisih se tako zasledi. Ravno nasprotno. Stranke v poravnavi namreč ugotavljajo, da 
je MONG z dnem uveljavitve Zakona o gospodarskih javnih službah postala lastnica 
nepremičnin, ki so predmet poravnave in da občina s plačili predvidenimi s poravnavo 
plačuje družbam le nadomestilo za izgubo kapitala oziroma planiranih nedoseženih 
dobičkov. Res je, da naj bi SGP Gorica od predvidenega zneska 3.089.276,50 EUR 
prejela znesek v višini 149.402,50 EUR, ki pa bi bil pobotan z obveznostjo, ki jih ima 
SGP Gorica do mestne občine. Preostala nadomestila v skupnem znesku 2.939.874,00 
EUR pa se nakaže šestim družbam, mimogrede, njihov ustanovni kapital znaša skupaj 
376.263,00 EUR ampak, kot pravite, dveh od teh družb sploh ni več, ki pa z SGP 
Gorica v likvidaciji in njenimi obveznostmi do upnikov nimajo nikakršne zveze.  
Pomeni, da obljube odgovornih v SGP Gorica v likvidaciji, da bodo v času 
likvidacijskega postopka v celoti poravnale obveznosti do svojih upnikov, vsaj za 
omenjeno poravnavo ne more držati, čeprav likvidacijski upravitelj v svojem poročilu z 
dne 26. 6. 2013, mimogrede likvidacijska masa se je v petih letih zmanjšala za dobrih 
12.000.000,00 EUR, upnikom zagotavlja, da bo ravno poravnava z MONG pripomogla k 
uspešnemu poplačilu njihovih terjatev.  
Torej, čemu je plačilo skoraj tri milijone evrov nadomestila dejansko namenjeno? 
Odkupu nepremičnin nikakor ne. Seveda pa bi bilo zanimivo tudi izvedeti na kolikih, v 
poravnavah navedenih nepremičninah, je to sploh mogoče. 
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Zaradi tega upam na res celotno informacijo, da ne bo prišlo do zavajanja in da bodo 
jutri spet časopisi nekaj pisali, kar ni res, kot se je dogajalo v preteklem času.   

 
-      svetnice Kaje Draksler – naslednje vprašanje in predlog:   

Pretekli mesec smo z rebalansom proračuna zagotovili sredstva na postavki 11015 - 
Povečanje namenskega premoženja v javne sklade, Stanovanjski sklad MONG v višini 
185.000,00 EUR z obrazložitvijo, citiram: «Predvideno je, da bo stanovanjski sklad 
nakupoval nova stanovanja za potrebe svojih prosilcev in pri tem uporabil sredstva, ki 
jih ima na računu. Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi investicije v izgradnjo 
stanovanj v Čepovanu.«  
Obnovo oziroma izgradnjo objektov v Čepovanu je Stanovanjski sklad MONG zaupal 
podjetju Kolektor, ki je gradbeni del obnove predal svojemu podizvajalcu podjetju 
Euroinvest. Slednji pa je posamezne segmente dela porazdelil manjšim podizvajalcem. 
Zadnji, podizvajalci, ki so opravili dela, plačila za svoje delo še vedno niso prejeli. V 
podjetju Euroinvest pravijo, da sredstev niso prejeli, enako naj bi veljalo za podjetje 
Kolektor. Po njihovih trditvah stanovanjski sklad sredstev še ni nakazal, še več, trdijo, 
da z rebalansom niso dobili dovolj.  
Prosim, da mi Stanovanjski sklad MONG posreduje podatke o planirani višini investicije 
v objekt v Čepovanu in morebitne prekoračitve zastavljenega finančnega okvira ter 
razloge zanje, kot tudi kdo je potrdil morebitne prekoračitve. V kolikor se izkaže, da gre 
za malomarnost, predlagam Nadzornemu odboru Stanovanjskega sklada MONG 
ugotavljanje odgovornosti, v kolikor pa so vzroki za težave na strani izbranih glavnih 
izvajalcev predlagam, da jih uvrstimo na tako imenovano črno listo in z njimi ne 
sodelujemo več.  
MONG in Stanovanjski sklad MONG bi morala biti zgled v regiji, ko je govora o plačilni 
disciplini. Zamude pri poravnanju obveznosti so nedopustne, ne glede na to kakšni so 
razlogi zanje.  
 

-      svetnika Mira Kerševana – naslednji pismeni predlog:   
Predlagam popravek Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov 
za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, drugih občinskih 
organov ter za člane sveta KS, ker ni v skladu z zakonom.   

 
-      svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednje vprašanje: 

Imam podobno vprašanje kot Kaja Draksler, v bistvu sem imel isto, ampak poleg tega bi 
še nekaj vprašal.  
Koliko sredstev je bilo porabljenih v lanskem letu s strani stanovanjskega sklada za 
nakup stanovanj, koliko je stal povprečni kvadratni meter in koliko stanovanj je bilo 
nakupljenih? Kajti, na mestnem svetu smo sprejeli nek sklep, da stanovanjski sklad naj 
ne bi več gradil, ampak naj bi odkupoval stanovanja po ceni, ki je nižja od 1.200,00 
EUR.  
Dobil sem namige naj temu ne bi bilo tako, zato me zanima dejansko število stanovanj, 
cena m² in porabljena sredstva v ta namen, da bi našim občanom potem dejansko dali 
lahko v uporabo ta stanovanja.  

 
  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji pismeni predlog: 

Iz nekaterih KS so se na našo svetniško skupino obrnili zaradi nerazumnih zahtev 
uprave MONG po zahtevah za finančni načrt KS, nerazumni so kratki roki, ni danih 
izhodišč niti parametrov. 
Zato predlagajo, da MONG pri nalaganju obveznosti krajevnim skupnostim določi dovolj 
dolg rok za oddajo, prav tako da poda določene smernice in izhodišča.  
Prav tako predlagamo, da MONG pripravi skupna navodila na enotnem ustreznem 
obrazcu in ga posreduje KS. 
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 -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje in predlog:  
Uporabniki varovanih stanovanj v Novi Gorici so opozorili na naslednje težave: 
- slabo urejeno kontejnersko mesto, uničeno pot, kar so povzročili tovornjaki 
- še vedno niso seznanjeni s strukturo stroškov, ki jih plačujejo podjetju Dom d.o.o., za 
urejanje in vzdrževanje stavbe (primer: zadnjič so dobili za plačati menjavo 34 žarnic, 
nihče jim tega ni razložil, prav tako izvajalci za opravljeno delo hodijo po podpise kar k 
stanovalcem, ki za kontrolo opravljenega dela ali podpis niso pooblaščeni niti 
zadolženi). Zato jih zanima, kdo sploh kontrolira opravljene storitve? 
Predlagajo tudi, da se vhodna vrata avtomatizirajo, ker imajo uporabniki na vozičkih  
velike težave pri prehodu. 

 
 

 Projektni pisarni (UD): 
 

-      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:   
Imam eno vprašanje, in sicer sprašujem župana oziroma pristojne v občinski upravi, 
kako poteka projekt energetske sanacije osnovnih šol in vrtcev. Po nekaterih 
informacijah naj bi bili izdelani projekti, v posameznih primerih celo uspešno izvedene 
prijave na razpise za črpanje nepovratnih sredstev, pridobljena sredstva, žal pa nihče 
ne poda informacije, če kdaj in ali se sploh bodo realizirali ti projekti. Vemo, da bi z 
energetsko sanacijo teh objektov privarčevali občutna sredstva, ki bi jih lahko koristno 
uporabili v druge namene. 

 
-      svetnika Stanka Žgavca – naslednje vprašanje:  

Imam eno vprašanje, in sicer seznanjeni smo, predvsem po tem, kar se je veliko pisalo 
v lokalnem časopisju, da ste župani trinajstih občin podpisali aneks št. 3 k pogodbi o 
sodelovanju pri projektu nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki, katerega 
bistvo je, da občina Idrija izstopa iz projekta kot sofinancer in kot solastnik bodoče 
infrastrukture. Podoben korak pripravlja tudi Občina Ajdovščina, ki ne želi več vlagati v 
nadgradnjo RCERO in predlaga celo podpis aneksa št. 4, ki bi to zadevo uredil.  
G. župan, vas in občinsko upravo sprašujem, glede na številne zaplete pri obstoječem 
odlagališču, ki tudi nima okoljevarstvenega dovoljenja, ali se nam lahko zgodijo dodatne 
težave pri odlaganju odpadkov oziroma ali je s tem ta projekt ogrožen in kakšne 
posledice bomo morebiti nosili kot mestna občina v prihodnjih letih?  
Prosim za celovito poročilo o predmetni zadevi.  

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 

 
  -      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 

Name se je obrnilo nekaj staršev osnovnošolskih otrok, ki zaradi službenega časa in 
ostalih okoliščin ne morejo vpisati otroka na šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo 
in morajo za otroka doplačati vozovnico do šole izven šolskega okoliša.  
Za otroka ki spada v šolski okoliš podružnične šole in ga starši zaradi različnih razlogov 
vpišejo v šolski okoliš matične šole, morajo prav tako doplačati vozovnico od šolskega 
okoliša podružnične šole do matične šole. 
56. člen Zakona o osnovni šoli sicer določa, da učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, 
ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 
Šolske okoliše določa odlok, sprejet na Mestnem svetu MONG, ki je še vedno v veljavi 
in se ga že nekaj let ni spreminjalo. Življenjske situacije pa so včasih povsem drugačne 
od predpisov. 
Starši predlagajo in menijo, da bi moralo biti vsem otrokom iz MONG omogočeno 
financiranje šolskega avtobusa za prevoz do vseh šol, ki se nahajajo v šolskih okoliših 
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MONG. Še bolj smiselno in razumljivo pa bi bilo, da bi otroku, ki spada v šolski okoliš 
podružnične šole in ga starši vpišejo v šolski okoliš matične šole, pripadala brezplačna 
vozovnica do matične šole v katero ga vpišejo. 
Stroški za doplačilo vozovnice do šole izven šolskega okoliša v nekaterih primerih  
znašajo toliko, kot znaša strošek plačila mesečnega kosila za dva otroka. Navajajo tudi 
nelogičnost brezplačnega mestnega avtobusa, v povezavi s situacijo, ko morajo starši iz 
oddaljenih krajevnih skupnostih doplačevati vozovnice do šol izven šolskega okoliša v 
katerem prebivajo, se pa šole nahajajo v MONG.  
Dajem svetniško pobudo, da naj oddelek za družbene dejavnosti pripravi spremembo in 
dopolnilo odloka, ki ureja šolske okoliše v povezavi z Zakonom o osnovnih šolah ter 
predlagam, da se pripravi kriterije po katerih bo mogoče transparentno in nedvoumno 
presojati upravičenosti vpisa otroka na šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo, 
v povezavi z upravičenostjo povračila stroškov za vozovnico do šole izven šolskega 
okoliša. 

 
  -      svetnika Otona Filipiča – naslednja vprašanja in pobudo:   

Kot svetnik NSi - Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke v zvezi z ne pripravo 
Odloka o  sofinanciranju sakralnih objektov, kakor sem že rekel poprej v nestrinjanju, 
sprašujem, ali je občinska uprava dolžna spoštovani in izvajati sklepe mestnega sveta 
ali ne?  Drugo, ali je to praksa, kot se zazdi upravi?  Tretje, ali so sklepi mestnega sveta 
za upravo zavezujoči ali ne? Četrto, v kolikem času je dolžna uprava realizirati sklepe 
mestnega sveta?  
Zato dajem ponovno tudi pobudo, da mestna uprava izvede sklep mestnega sveta in 
pripravi Odlok o sofinanciranju sakralnih objektov v čim krajšem možnem času, ker je bil 
ta sprejet že septembra 2012, sedaj pa smo že oktobra 2013. 
 

 
 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

 
-      svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:   

Na moje vprašanje v zvezi z izvajanjem oziroma oddajo koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe javne razsvetljave, sem dobil odgovor, ki je sicer korekten, 
vendar ste v zadnjem stavku odgovora navedli: «V pripravi je nov razpis za podelitev 
koncesije in priprava prijave na koriščenje nepovratnih sredstev enega izmed tako 
imenovanih velikih zavezancev.«   
Moje vprašanje sledi, ali pričakujete, da bo občina pridobila primerno enako velika 
sredstva, ali je propadel razpis v prvi fazi, če tako rečem, v bistvu povzročil materialno 
škodo mestni občini? 
 

-      svetnika mag. Uroša Sakside – naslednjo pobudo:     
Mnogo podjetij in podjetnikov v naši občini posluje predvsem s tujino. Zato imajo tudi 
mnogo kontaktov s strankami iz tujine, ki našo državo, sploh pa občino v kateri živimo, 
zelo slabo oziroma praktično ne poznajo. Ko pa predstavijo ti naši podjetniki nekatere 
znamenitosti iz naše občine kot so med drugim solkanski most ali pa grobnica 
Burbonov, so gostje iz tujine mnogokrat pozitivno presenečeni in dobijo precej boljši 
osebni vtis o okolju iz katerega izhajajo njihovi partnerji.  
Informativni material, ki ga ima mestna občina oziroma TIC-Turistični informacijski 
center se običajno deli turistom ali pa na nekaterih protokolarnih dogodkih, tako, da ta 
informacija do poslovnih partnerjev naših podjetnikov nekako ne pride, zato bi podal 
pobudo, da mestna občina lahko skupaj s Turističnim informacijskim centrom povpraša 
naša podjetja, izvoznike, ali jih zanima ta promocijski material v zvezi z našim okoljem, 
v katerem živimo, ali pa razpošljejo tem podjetjem vzorčni material z vprašanjem glede 
zainteresiranosti, da jim pošljejo malo večjo količino, ki jo bodo lahko skupaj s svojimi 
poslovnimi darili tudi delili poslovnim partnerjem iz tujine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Seveda pa bi moral biti takšen material priročen, sodoben, informativen, morda na 
elektronskem mediju, USB ključku ali pa majhna zloženka.  
 

-      svetnice Kaje Draksler – naslednje pismeno vprašanje:   
Zanima me, kolikšna je višina sredstev, ki jih je v letih 2011, 2012 in 2013 Komunala 
Nova Gorica d.d. namenila v posodobitev opreme, infrastrukture in napredek na 
področju ločevanja odpadkov in njihovega odvoza? 
 

  -      svetnika Tomaža Belingarja – naslednji predlog: 

Nekateri občani so me opozorili, da na območju MONG za iste relacije plačujejo pri 
različnih avto-taksi službah zelo različne tarife, ki so v razponu tudi do dvakrat ali pa 
trikrat. Torej je očitno, da ne gre samo za razliko zaradi povišanja goriva ali kakšne take 
podobne zadeve, ampak so marže poljubno napihnjene.  
Da se to ne bi dogajalo, ali pa da bi to vsaj omejili, predlagam, da se pregleda odlok o 
avto-taksi prevozih in da se določi višina maksimalne tarife izvajanja avto-taksi 
prevozov, višina maksimalne startnine in višina maksimalne čakalne ure, omogoča pa 
tudi še enotna barva taksijev in enotna obleka šoferjev po zgledu Mestne občine 
Ljubljana.  
 

  -      svetnika Borisa Rijavca – naslednjo pobudo: 

Moja pobuda gre v smeri tematike, o kateri se bo danes na tej seji mestnega sveta prav 
gotovo še govorilo, v smeri tematike o kateri je govoril moj kolega Anton Petrovčič kot 
nekdo, ki je pač pojasnjeval svoje stališče do odgovorov.  
Skratka predlagam, da naj MONG v sodelovanju s Komunalo v čim krajšem času 
realizira postavitev zbirnih centrov za odlaganje odpadkov v vseh večjih krajih oziroma 
povsod tam, kjer se ugotovi, da je to potrebno in koristno. Kot primer navajam, da bi na 
Trnovsko–Banjški planoti to lahko bilo na Trnovem, v Čepovanu in na Banjšicah. S tem 
bi seveda dosegli kontrolirano zbiranje oziroma odlaganje teh odpadkov, o čemer smo 
danes že nekaj slišali, preprečili odlaganje teh odpadkov v okolje, v naravo, omogočili  
urejeno in čisto okolje, kar bi seveda v današnjem času moralo biti samoumevno. Ne 
smemo namreč dopustiti, da bi se na tem področju vrnili za nekaj let ali celo desetletij 
nazaj, ko je bilo čisto običajno, da smo na vsakem koraku, tako rekoč v vsaki luknji 
srečevali odpadke, ki zagotovo tja ne sodijo. Prav to se nam lahko zelo kmalu zgodi, v 
kolikor ne bomo dovolj hitro rešili tega vprašanja s postavitvijo zbirnih centrov. 
S tem v zvezi seveda ne morem mimo tega, da ne bi postavil sledeče vprašanje. Kdaj 
naj bi Komunala Nova Gorica prevzela v upravljanje že nekaj časa zgrajeni in 
dokončani Zbirni center Smet v Grgarju oziroma kdaj bo ta zbirni center začel delovati? 
Zdi se mi nesprejemljivo, da je MONG v ta zbirni center vložila kar nekaj denarja in da 
zadeva še danes ne deluje in služi svojemu namenu. Ne vem zaradi česa in če sem 
iskren, niti me ne zanima. Zanima me samo to, da bo ta center takoj pričel z delovanjem 
in tako začel služiti svojemu namenu, kar je bil tudi cilj izgradnje. 
 

  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

Krajani sprašujejo, kdaj bodo ponovno dobili svetilko na križišču, kjer se ločita kraka na 
Fajdigovšče in Bonetovšče, saj je bila tam pred leti že nameščena? 

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
  
  -      svetnice Patricije Šulin – naslednjo pismeno pobudo: 

Prebivalci Ulice Gradnikove brigade so ponovno opozorili na pojav podgan v kanalih v 
neposredni bližini blokov.   
Deratizacije, ki se izvajajo na tem območju očitno niso dovolj učinkovite. Problem, ki 
stanovalce skrbi je širši, saj lahko zaradi pojava podgan v neposredni bližini bivališč 
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izbruhne bolezen. Podgane so prenašalci mnogih bakterijskih, virusnih in parazitarnih 
obolenj. Prav uspešna deratizacija pa je namenjena preprečevanju pojava nalezljivih 
bolezni.  
Dajem svetniško pobudo, da se s ponovnim pojavom porasta števila podgan v Ulici 
Gradnikove brigade seznani koncesionarja, ki opravlja deratizacijo, po potrebi pa tudi 
zdravstveni inšpektorat, ki mora večkrat pregledati omenjeno območje in po potrebi tudi 
večkrat opraviti deratizacijo podgan. 

 
  -      svetnice Patricije Šulin – naslednje pismeno vprašanje: 

Pri prevozu osnovnošolcev iz OŠ Solkan do Lokvi, je zaradi ozkega cestišča na 
nekaterih predelih onemogočen prevoz učencev do Rijavcev z istim avtobusom, zato je 
potrebno za te učence naročati kombi, da jih prepelje iz Trnovega do Rijavcev. Stroške 
za kombi sicer doplača Ministrstvo za šolstvo in ne MONG. 
Problem ozkega cestišča kjer bi bila potrebna razširitev cestišča, je na območju 
neposredne bližine upravne stavbe SGG Tolmin d.d., Trnovo 7, kjer avtobus, ki se 
vrača iz Lokvi, ne more zaviti na to cestišče v smer Rijavci zaradi preostrega in 
preozkega ovinka. Poseg ne bi terjal veliko sredstev. Oddelek za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo in oddelek za družbene dejavnosti poznata problematiko in sta problem že 
reševala skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.  
Sprašujem, kako potekajo aktivnosti v zvezi z navedeno problematiko razširitve 
omenjenega cestišča, ki bi zagotavljala prevoz učencev in avtobusne linije v smeri 
Lokve – Rijavci? 
 

  -      svetnice Patricije Šulin – naslednje pismeno vprašanje: 

V zvezi z odkupljenim zemljiščem s strani MONG, ki leži tik pred vasjo Trnovo in je 
namenjeno parkirišču za zmajarje in padalce ter ostale obiskovalce, mi je oddelek za 
okolje, prostor in javno infrastrukturo na 27. seji MS MONG podal odgovor, da je država 
zaključila s postopkom ureditve meje državne ceste na tem območju. Na podlagi 
urejenega mejnega stanja naj bi MONG opravila morebitne potrebne popravke načrta, 
da bi objekt pravilno umestili v prostor. V odgovoru je bilo tudi navedeno, da se je s 
sprejemom OPN zagotovilo primerno stavbno zemljišče ob parkirišču, kjer bo lastnik 
vzletnega mesta v zgrajenem objektu nudil tudi vse potrebno za osvežitev in okrepitev 
športnih letalcev, kolesarjev in mimo vozečih izletnikov.  
Postavljam svetniško vprašanje, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z umestitvijo 
objekta v prostor, kdaj bo parkirišče zagrajeno in urejeno ter kako potekajo aktivnosti 
lastnika vzletnega mesta v zvezi z objektom, ki naj bi nudil osvežitev in okrepitev vseh ki 
ga bodo obiskali? 
 

  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 

V skladu s poslovnikom mestnega sveta dajem eno javno pobudo, ostalih devet pa 
pismeno in se občinskim službam že v naprej opravičujem za tako številna vprašanja, 
toda očitno se problemi kopičijo oziroma ne rešujejo sproti, saj so večino teh vprašanj 
postavili tako v KS Solkan kot v KS Kromberk-Loke in vsi ti problemi, ki so našteti in za 
katere sprašujem, seveda niso od včeraj.  
Dotaknila bi se odkupa zemljišča in zarisa parkirnih mest na Trgu Jožeta Srebrniča, kar 
trenutno povzroča Solkancem kar nekaj sivih las. Pred leti je na mojo pobudo prišlo do 
izdelave OPPN Staro jedro Solkana, še pravočasno, preden je v tem času prišlo do 
odkupa stavbe nekdanjega Mercator pohištva Solkan. Žal se mestna občina ni odločila 
za predkupno pravico, saj bi v teh prostorih lahko pokrili vse potrebe KS Solkan, tako od 
dvorane, morebitne gledališke dvorane do mizarskega muzeja, kar so pravzaprav že 
leta tudi želje Solkancev. K tej stavbi pa sodi tudi večji del Trga Jožeta Srebrniča, kjer 
so parkirna mesta in dostopna pot.  
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Zanima me, ali se je MONG že dogovarjala z lastnikom o odkupu, koliko in za kakšno 
vrednost in če se je, ali je do odkupa že prišlo in kdaj se bodo zarisala parkirna mesta in 
dostopna pot?  
 

  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

Z OPPN Soške vile in zaprtjem enega dostopa preko proge v poslovno-obrtno cono je 
bila predvidena tudi »traktorska« pot za lažji dostop do kmetijskih zemljišč v Italiji preko 
nekdanjega dvolastniškega mejnega prehoda.   
Krajane Solkana zanima, kdaj in kako se bo to uredilo, kajti  trenutna situacija kaže 
precej čudno sliko, saj je preko zemljišča, kjer naj bi se gradilo stanovanjsko naselje, 
nastala »divja« pot tako za lastnike zemljišč, kolesarje in pešce, ki dostopajo preko 
opuščenega dvolastniškega prehoda na pot ob Soči, ki postaja tudi vse bolj rekreacijska 
pot. 
Prav tako nas zanima kako je z načrtovanjem kolesarske poti med obema Goricama in 
Solkanom ob Soči?  
 

  -      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

KS Solkan zanima v kateri fazi je OPPN SIA-kamnolom in koliko so se upoštevale 
pripombe KS Solkan, ker so s tem degradiranim območjem Solkana problemi? 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

Krajani so me opozorili tudi na akacije, ki rastejo ob cesti in se krošnje nagibajo na 
cestišče, v preteklosti so že bile težave z zvrnjenimi drevesi preko cestišča ob večjih 
nalivih.  
Sprašujejo, zakaj občina teh dreves ne odstrani, saj predstavljajo nevarnost za promet? 

 
-      svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje:  

 Zanima me, v kateri fazi je reševanje kontejnerskega mesta v Obrtno-poslovni coni 
Solkan, s katerim je KS Solkan že bila v dogovoru s strokovnimi službami MONG, 
realizacije pa še vedno ni? 
 

   -     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje pismeno vprašanje: 

Nekaj krajanov iz Fajdigovšča-Bonetovšča je opozorilo na nerešen problem ureditve 
dela cestišča (preplastitev) po domače »pri malnu«, to je takoj  za črpališčem vode v 
smeri proti Ravnici. V preteklosti so tam že bili dogovori, da se cesto razširi in del  
asfaltira cca 10 m², ostalo je nedokončano in razrito.  
Zanima me, zakaj se ta problem ne dokončno uredi? 
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 


