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POROČILO
O IZVRŠENIH SKLEPIH

7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015
zap.
št.
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SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 6. seje MS
MONG, ki je bila 9. aprila 2015
Sklep o imenovanju Jernejke Harej kot predstavnice
MONG v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Sklep, da se v Občinsko volilno komisijo MONG
imenuje Andrej Orel – predsednik, Jernej Kovše namestnik predsednika, Samo Turel - član, Srečko
Humar – namestnik člana, Mojca Šaver – članica,
Liljana Antler - namestnica članice, Ljubica Gregorič članica ter Lilijana Brajlih - namestnica članice
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju Petre Kokoravec
za direktorico Zdravstvenega doma Osnovno varstvo
Nova Gorica
Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju Boruta Bašina,
Tomice Dumančića in Maje Jerman Bratec za direktorja
Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica
Mestni svet MONG pričakuje, da bo Ministrstvo za
kulturo še enkrat pregledalo vse prispele kandidature na
razpis za direktorja SNG Nova Gorica in še posebej
kandidaturo Nede Bric Rusjan, ki jo je predlagalo v
prejšnjem postopku izbire kot kandidatko, ki izpolnjuje
pogoje.
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednice in članice Kati
Mininčič v Nadzornem svetu Stanovanjskega sklada
MONG
Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2015
Sklep o izdaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen
čas – del poslovnega prostora na Delpinovi 8, Nova
Gorica
Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto
2014, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na
območju MONG, in sicer Univerza v Novi Gorici,
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Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
Uprava MONG naj do meseca septembra 2015 s strani
vodstva Univerze Nova Gorica pridobi pisno zagotovilo
o nameravani selitvi v Novo Gorico. V primeru, da v tem
času ne bo možno pridobiti pisnega zagotovila, naj
pripravi nadomestno varianto za izrabo predvidenega
prostora za kampus ob Kornu.
Mestni svet MONG se je seznanil s Poročilom o
pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s
plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad
Prvačino, april 2014.
Mestni svet MONG upravi MONG nalaga obveznost
priprave programa aktivnosti z naborom prioritetnih
ukrepov za reševanje problematike plazovitosti na
območju naselja Gradišče do septembra 2015.
Mestni svet MONG nalaga upravi MONG, da se začne
izvajati prioritetne ukrepe skladno z usmeritvami
podanimi v poročilu in strokovni podlagi »Dograditev
meteorne kanalizacije naselja Gradišče nad Prvačino za
potrebe sanacije plazovitosti območja«, ki jo je izdelalo
podjetje Hydrotech d.o.o., marec 2015 in so bile
usklajene s strokovnimi službami uprave MONG in
sicer:
 naroči se snemanje obstoječe vaške kanalizacije
po strokovno določenih prioritetnih odsekih;
 naroči se izdelavo geomehanskih vrtin za
določitev geoloških prerezov in vgradnja
inklinacijskih cevi. Prioriteto ima območje
perspektivnega plazenja št.1;
 izvede se postavitev "crackmetrov" na najbolj
ogrožene objekte po presoji pripravljalcev
strokovne podlage oziroma strokovnih služb
uprave.
Ostale prioritetne ukrepe uprava mestne občine pripravi
in izvaja na osnovi rezultatov zgoraj navedenih ukrepov.
Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato
posreduje v sprejem mestnemu svetu.
Mestni svet MONG se je seznanil z Letnim poročilom
Turistične zveze -Turističnega informacijskega centra
Nova Gorica za leto 2014, januar 2014.
V letno poročilo za naslednje leto je potrebno vključiti
primerjalno analizo s sosednjimi občinami (nočitve,
takse, …) za obdobje petih let.
Občinska uprava naj do prihodnje seje mestnega sveta
pripravi informacijo o tem, katere dejavnosti turistične
zveze in TIC so tiste, ki so v javnem interesu, da se jih
lahko neposredno financira iz proračuna. Odgovor naj
sledi tudi navedbam v poslovnem poročilu in poročilu o
delu Turistične zveze in TIC. Posebej naj se opredeli
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tudi odnos do turističnih društev v občini tako projektno
kot z vidika financiranja društev.
Sklep o sprejemu Poslovnega poročila javnega podjetja
Mestne storitve d.o.o. Nova Gorica, za leto 2014
Mestni svet MONG nalaga direktorju Mestnih storitev,
da do naslednje seje pripravi predlog o porabi dobička v
višini 100.000,00 EUR.
Zaradi racionalizacije je potrebno družbo Mestne
storitve d.o.o., Nova Gorica pripojiti občinski upravi.
Mnenje o tem mora občinska uprava pripraviti do
naslednje seje.
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA
Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, za leto 2014.
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega
tehnološkega parka d.o.o. za leto 2014 z datumom
marec 2015
Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in
Poslovnega in finančnega načrta za leto 2015.
O predlogu Odloka o organiziranju in izvajanju javne
službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu na območju MONG se opravi druga obravnava in
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz
preteklih let v vrtcu in osnovnih šolah
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc. št. 4902/3 k.o. Branik
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc. št. 1335/6 k.o. Nova Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc 4905/9 k.o. Branik
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra –
nepremičnina parc. št. 5322/1 k.o. Šempas
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra –
nepremičnine parc. št. 540/2, 500/2, 500/3, 499/14,
7670/1 in 7670/2 k.o. Dornberk
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6. SEJA MESTNEGA SVETA, 9. april 2015

11.

Sklep o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja
Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad.
Za izbor izvajalcev in izvedbo pregleda se zadolži
župana, ki naj o ugotovitvah poroča na majski seji
mestnega sveta.

●

NADALJEVANJE 4. SEJE MESTNEGA SVETA, 10. februar 2015
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SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Osnutek koncesijske pogodbe o podelitvi koncesije o
izvajanju gospodarske javne službe izvajanje javnih
linijskih prevozov v mestnem prometu je potrebno pred
objavo razpisa za izbiro koncesionarja obravnavati in
potrditi na Mestnem svetu MONG.
O predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v MONG se opravi druga obravnava in
se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
MONG bo v primeru sklenitve sporazuma z Univerzo v
Novi Gorici do 30. 4. 2015, za potrebe dolgoročnega
razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici namenila
območje ob Kornu kot izhaja iz priloge »Umeščanje
kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu,
januar 2015« in pristopila k postopkom menjave
zemljišč v lasti MONG na zahodnem delu območja ob
Kornu z ustreznim delom objekta v lasti Univerze v Novi
Gorici na lokaciji v Rožni Dolini.
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4. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. februar 2015
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Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi v proračunu od
leta 2016 dalje, najmanj za obdobje 4 študijskih let, kritje
stroškov izvajanja programa Multimedijske komunikacije
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v višini
42.000 EUR letno.
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Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori ter
pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani:


Kabinetu župana:
-

svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo:
Svetniki dveh strank Slovenskih socialnih demokratov in italijanskega Partito
democratico, ki delujemo v treh sosednjih občinah - Mestni občini Nova Gorica, Občini
Šempeter – Vrtojba in Občini Gorica se zavedamo potrebe po tesnejšem sodelovanju
pri obravnavi vprašanj, ki so skupne narave in zadevajo obravnavo prebivalcev vseh
treh občin. V zadnjem obdobju je sodelovanje nekoliko zamrlo, zato smo se odločili, da
s skupno pobudo trem županom ponovno odpremo ta prostor za skupne iniciative.
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov dajem pobudo županu, da skupaj z
ostalima dvema županoma Občine Šempeter – Vrtojba in Gorica povabite svetnike treh
občinskih svetov na skupno predstavitev dela in projektov v okviru EZTS.
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Predstavitev dosedanjega dela ter načrtovanih projektov v okviru EZTS, inštitucije
katere glavni namen je prav uresničevanje skupnih potreb prebivalcev treh občin, je po
našem mnenju lahko korak k bolj plodnemu sodelovanju treh občin, svetnikov in
občinskih uprav. Področij, ki kličejo po skupnem delu je več, od urejanja infrastrukture,
do oblikovanja skupne turistične ponudbe, do obvladovanja prometnih tokov in še kaj.
Na skupni seji treh občinskih svetov, bi svetniki podrobneje spoznali delo EZTS-ja.
Prepričani smo tudi, da bi se porodile druge pobude in predlogi trem občinskim upravam
in drugim deležnikom glede vprašanj, ki bi jih kazalo skupaj urejati, vse v želji po
hitrejšem razvoju tega območja.
Skupna seja naj bi poleg navedenega pripomogla tudi k boljšemu medsebojnemu
poznavanju in posledično tesnejšemu sodelovanju med tremi mesti, kar bi prispevalo h
kvalitetnejšemu življenju ljudi na tem območju.
-

svetnice Karmen Saksida – naslednjo pobudo:
Tudi sama se bom dotaknila ponovno omrežnine pri oskrbi z vodo.
Vsi vemo, da je bil na februarski seji mestnega sveta sprejet sklep o oblikovanju cen za
izvajanje javne službe o oskrbi s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda. Socialni
demokrati smo takrat glasovali proti takemu sklepu in smo na seji večkrat opozorili, da
bo takšen skok cen pomenil za občane bistveno večji strošek, kot so ga plačevali doslej
in da obremenjevanje občanov z novimi cenami zato, da bi polnili občinski proračun,
nikakor ni sprejemljivo.
Na nas se obračajo občani, ki nas opozarjajo, da je povišanje cen omrežnine zelo veliko
breme, ki ga nekateri komaj zmorejo plačevati. Takšno povišanje cen marsikatero
družino potiska na rob revščine. Veliko breme pa pomenijo nove cene omrežnine tudi
za podjetnike in obrtnike.
Navedla bom samo en primer. Podjetnik, ki je prej plačeval 90,00 EUR sedaj plačuje
290,00 EUR. Župan, na vas smo se že obrnili z javnim pozivom, da skupaj z občinsko
upravo ponovno preučite upravičenost takega povišanja cen, da predlagate mestnemu
svetu popravek sklepa tako, da bi upoštevali tudi socialno komponento ter razmere v
družbi.
Socialni demokrati menimo, da argumenti, ki sta jih skupaj z direktorjem podjetja
Vodovodi in kanalizacija nanizala v odgovoru na naš javni poziv po spremembi sklepa
niso ovira, da ne bi še enkrat preverjali elementov za oblikovanje cen oskrbe z vodo.
Prepričani smo, da bi se lahko našel tudi drugačen način postopnega dviga omenjenih
cen.
Župan, zato vas ponovno pozivamo, da še enkrat razmislite o utemeljenosti tako visokih
cen omrežnine ter pripravite predlog spremembe sklepa, ki naj ga mestni svet
obravnava na prihodnji julijski seji.

-

svetnika Antona Peršiča – naslednjo pobudo:
Imam eno vprašanje, in sicer sprašujem, kdo je odgovoren in skrbi za ohranjanje javne
infrastrukture in objektov namenjenih temu.
Dogaja se, da skupine mladostnikov domačih in tujih na novo zgrajenih javnih
površinah, to je Bevkov trg, Trg Edvarda Kardelja, pločnikih in drugod po mestu dnevno
uporabljajo za svoje športne dejavnosti - predvsem rolkanje in jih s tem uničujejo,
mažejo in povzročajo materialno škodo, čeprav imamo za to športno dejavnost v mestu
zgrajen nov skate park. Iskanje pozornosti na tak način ni vedno primerno. Meji celo na
vandalizem in z opozarjanjem na to neprimernost občan lahko tvega medgeneracijski
konflikt, zato je potrebno to problematiko urediti.
Zanima me tudi, kako je mogoče, da se na novo urejenem in tlakovanem Bevkovem
trgu, na javnem dobrem, te površine lahko nadgrajuje z ne tipskimi objekti, kot je to
primer nov lokal letni vrt.

-

svetnika mag. Tomaža Slokarja – naslednjo pobudo:
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Dajem naslednjo pobudo.
Glede na težke splošne zahtevne gospodarske razmere, ki se odražajo tudi na
delovanju in poslovanju naše občine ter tudi glede na nekatera dejstva iz poslovnega
okolja, ki zelo vplivajo na zmanjševanje prihodkov proračuna mestne občine,
predlagam, da občinska uprava in županova koalicija prouči o možnosti za
racionalizacijo poslovanja ter povečanje učinkovitosti ožje občinske uprave, predvsem
pa njenih podjetij in zavodov, kjer ima mestna občina ustanoviteljske oziroma
soustanoviteljske deleže.
Predlagam, da se prouči povezovanje zavodov na področju športa in mladine, kar je bilo
že predlagano, ter turistične dejavnosti, to je Javni zavod za šport, Mladinski center,
TIC, nato zavodov na področju kulture, Goriški muzej in Kulturni dom Nova Gorica,
podjetij na področju komunalnih storitev, to so Mestne storitve in Komunalna energetika
ter podjetij in zavodov na področju gospodarskega razvoja, to je Primorski tehnološki
park, RRA in GOLEA.
Pri povezovanju predlagam, da se posebej preuči povezovanje podjetij na področju
komunalnih storitev z možnostjo ustanovitve in priključitve dejavnosti zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov ter morebiti tudi ostalih komunalnih storitev, urejanja okolice v
mestni občini v enovitem javnem podjetju.
Glede na navedeno od občinske uprave ne pričakujem odgovora, da nekaterih
povezovanj ni mogoče izvesti zaradi različnih ustanoviteljev, deležev ali specifik dela.


Uradu direktorja občinske uprave:

-

svetnice Tatjane Krapše – naslednjo pobudo:
Imam svetniško pobudo.
Zadnje čase smo priča številnim zadregam ob imenovanju vodstvenih delavcev, bodisi,
ko gre za reelekcijo ali pa za novo razpisano delovno mesto. Glede na trenutno situacijo
ob imenovanju direktorja oziroma direktorice Narodnega gledališča Nova Gorica, s
čimer smo bili seznanjeni na sestanku vodij svetniških skupin, ugotavljamo, da je glavni
kriterij mandatne komisije pri MONG - izpolnjevanje pogojev kandidatov.
Temu seveda oporekamo, saj je izpolnjevanje pogojev zakonska podlaga, ki je samo po
sebi zakonodajna obveza in zato ni potrebne nobene druge komisije razen verjetno
določenega organa, bodisi, da je to in največkrat je svet zavoda ali pa upravni organ.
Zato postavljam svetniško pobudo, da se izoblikujejo kriteriji kakovosti, ki bodo podlaga
za presojo pozitivne ali negativne ocene kandidata s strani mandatne komisije. Tega
seveda se ne da narediti čez noč, niti ne v enem mesecu, pač pa naj bo to naloga, ki bo
verjetno v kakšnem letu dni postavljena s strani komisije, ki naj bi bila oblikovana s
strokovnjaki za presojo kakovosti.

-

svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:
Vlagam pobudo za dokončno razrešitev vprašanja v zvezi z dostopno potjo do treh
stanovanjskih hiš in problema uporabe parcele št. 1104/3 k.o. Prvačina brez pravnega
naslova.
Verjamem, da ste s primerom stanovalcev hiš v Prvačini 58 a, 58 b, in 58 c dobro
seznanjeni, saj ste njihovo pisno zaprosilo za pomoč dobili že leta 2012, ko so se na
vas obrnili s prošnjo po ureditvi zemljiškoknjižne napake, ki se je očitno pripetila
neznano kdaj. Dejstvo pa je, da so vsi kupili svojo parcelo in zazidali hiše v skladu z
zazidalnim načrtom in postavili meje svojih parcel.
Z dopisom MONG, št. 7113-10/2012-13 z dne 30. 12. 2014, natančno ugotovite in
opišete sosledje dogodkov in predlagane rešitve.
Z dopisom MONG, št. 7113-10/2012-18 z dne 23. 3. 2015, pa Odvetniku Ivanu Makucu,
ki zastopa oškodovani družini Poberaj in Šušmelj ter Odvetnici Kati Mininčič, ki zastopa
družino Dodič, Čečko odgovarjate, »da ni računati, da bi se po končanih postopkih
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stanje na terenu kakorkoli spremenilo in predlagate, da morajo stanovalci urediti sami
med seboj nastalo težavo.« Dopis zaključujete s pričakovanjem, »da upate, da stranke
na urejanje problematike s strani MONG ne gojijo prevelikih pričakovanj!«
Ob tem se poraja več vprašanj:
1. Kako lahko občina poda odgovor, da naj občani sami med seboj uredijo pravna
razmerja, ko pa je vendar sama prodala zemljišče, očitno, brez dovoznih poti? Vpleteni
so pošteno plačali parcele z dovozno potjo in obračališčem, ki pa ga sedaj zaradi
napake, ki ni njihova, nimajo.
2. Kako je občina zavarovala svoj interes ob napačnem vpisu v zemljiško knjigo in je s
tem oškodovala javni interes in obe družini, ki po trenutnem stanju nimata urejenih
dovoznih poti?
MONG zato pozivam, da se aktivno vključi v reševanje omenjene problematike, saj je
tudi sama oškodovana in s tem zavaruje javni interes ter obe družini, ki sta se zdaj
znašli v nezavidljivem položaju, saj jima je onemogočen nemoten dostop do njunih
parcel in obračanje avtov.
-

svetnika Klemna Miklaviča – naslednjo pobudo:
Občan je zasledil, da je v novembru 2013, takratni svetnik Tomaž Belingar spraševal o
geološko geomehanski raziskavi za potrebe priprave predinvesticijske dokumentacije za
parkirno hišo pod travnikom, ki ga je naročil bivši vodja kabineta župana. Stvari so zelo
nejasne. Ugotovljeno je namreč bilo, da sta za isti teren bili opravljeni dve geološko
geomehanski raziskavi v relativno kratkem času in ker se teren ne tako hitro spreminja
in dve tovrstni raziskavi nista potrebni, še vedno obstaja sum oškodovanja občinskega
proračuna, zato v skladu s 37. členom Statuta MONG naj Nadzorni odbor MONG opravi
revizijo obeh naročil in ugotovi, ali je bil v primeru prve ali druge raziskave oškodovan
občinski proračun.
Po informacijah, ki jih imam, naj bi direktorica občinske uprave angažirano iskala in v
vsem tem času pridobila kar nekaj dokumentacije, ki potrjuje sum oškodovanja
proračuna. Prosim, da se zadevo pripelje že enkrat do konca.



Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:

-

svetnika Klemna Miklaviča – naslednjo pobudo:
Pred kakšnim dobrim tednom smo imeli vodje svetniških skupin ponovno priložnost, da
temeljito izprašamo direktorja podjetja, ki se ukvarja z vodovodi za našo občino.
Ta nam je pojasnil dodatno o podražitvah omrežnine in hkrati obljubil, da bo preko
položnic sporočil vsem občanom in občankam, da imajo možnost zaprositi za odlog
plačila oziroma opravičilo plačila oziroma vse zadeve, kar jim pripadajo takrat, ko gre za
socialno ogroženost ali pa za neko stisko.
Sedaj dajem pobudo pristojnim službam na upravi, da se prepričajo, da je to podjetje
res to storilo in da tudi preko svojih kanalov sporočijo občanom in občankam, da imajo
te možnosti, v kolikor smatrajo, da so v socialni stiski.
Obenem pa še pripomba na to kar se dogaja sedaj z vodo in kakšno moč imamo mi
svetniki v tej zgodbi, ki je lep pokazatelj, da velja vodo oziroma upravljanje z vodnimi viri
ohraniti v javnih rokah. V tem primeru se je izkazalo, da je dobro, da imamo svetniki
moč oziroma politični nadzor nad upravljanjem z vodnimi viri. V kolikor bi prišlo do
privatizacije, bi bila naša moč bistveno manjša. Naj nam bo to neke vrste šola.
-

svetnika Mira Kerševana - naslednje vprašanje:
Krajani Nove Gorice, natančneje Ščeden, so vprašali, kaj je z odvozom azbestne
kritine?
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Že več časa je v Ščednah, po navodilih, pripravljena paleta, pa je nihče ne odpelje.
Menda je na različnih lokacijah pripravljenih še nekaj palet z azbestno kritino. Azbest
sodi med nevarne odpadke in bi morali zadevo čim prej urediti.
-

svetnika Antona Hareja – naslednje vprašanje:
Postavljam vprašanje.
Imeli smo že na tem mestu in tudi z direktorjem Vodovodov in kanalizacije to v
obravnavi, vendar kljub temu me vseeno zanima. Po Osimskem sporazumu smo
italijanski Gorici dolžni zagotavljati vodo iz Hublja. Vodo zaračunavamo zelo poceni,
zgolj 25 centov na m3, medtem, ko jo sami občani plačujemo po 90 centov. Tudi v
slovenski Istri, to je novo dejstvo, odkupujejo Rižanski vodovodi Hrvatom vodo in jo
plačujejo po 0,90 EUR. Ta podatek napeljuje, da vodo dajemo čez mejo v Italijo zelo
poceni oziroma pod ceno.
Zanima me oziroma javno prosim občino, da pri podjetju Vodovodi in kanalizacija d.d.
preveri, zakaj našo vodo iz Hublja prodajamo čez mejo po tako nizki ceni?



Projektni pisarni (UD):

-

svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:
Navezal se bom na pobudo, ki jo je podal g. Anton Peršič na prejšnji seji glede
počivališča za avtodome in tudi sam se strinjam, da je prostor za avtodome potrebno
urediti. Iz odgovora, ki mu ga je podala občinska uprava pa izhaja, da je v pripravi
projekt, da se počivališče za avtodome umesti na trenutno parkirišče na levi strani ceste
pred mostom čez Sočo v smeri proti Goriškim Berdam. S to lokacijo se pa ne morem
strinjati.
Ta lokacija se mi zdi popolnoma neprimerna:
1. Prostor je premajhen.
2.Tovrstno parkirišče ne sodi v tako bližino starega jedra Solkana, ki je zelo lično
urejeno.
3. Prostor je utesnjen med dve cesti in Sočo, torej je v prihodnosti nemogoče računati
na širitev in dodatno infrastrukturo (sanitarije, tuš kabine, itd.)
4. V juniju naj bi odprli tudi kolesarsko pot Solkan-Plave, ki poteka na desnem bregu
Soče. Potrebno bo urediti tudi parkirni prostor za to novo pridobitev na našem območju.
Smiselno bi bilo torej razmišljati, da se obe parkirišči združi.
Dajem torej pobudo, da bi parkirišče za kolesarje ter parkirišče oz. kamp za avtodome
uredili na desnem bregu Soče, torej na oni strani solkanskega cestnega mostu in ne na
tej, levi strani mostu. Na desni strani Soče, nad adrenalinskim parkom se tudi ravnokar
razmišlja o športno-rekreacijskem in turističnem večjem projektu v okviru EZTS –
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.
Sedaj pa se vrnem na lokacijo pred mostom, na trenutno obračališče in prostor za
parkiranje.
Osebno pozdravljam razmišljanja, da bi na tem parkirišču uredili dostojni prostor za
postavitev kipa generalu Borojeviću in ga s tem umestili med tri pomembne točke I
svetovne vojne: Sabotin, Škabrijel in Skalnico oz. Sv. Goro. Spomenik bi stal tudi tik ob
Soči, ki je tako zaznamovala I. svetovno vojno. Spomenik bi gotovo naredil sam Solkan
ter širše Goriško območje še bolj privlačno za turiste. Sem tudi član pobude oz.
iniciative, da bi se podobno kot Sabotin uredilo tudi Škabrijel, o sami vsebini se še
pogovarjamo, vendar kakor sem seznanjen, naj bi naša občina oz. občinska uprava ne
bila ravno navdušena nad idejami te iniciative in se zelo čudim, da je tako. Celotna
goriška statistična regija bi morala zasledovati turistični potencial, ki ga prinaša
dediščina I. svetovne vojne in roko na srce, ta še zdaleč ni izkoriščen.
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Občinsko projektno pisarno oz. pristojne za razvoj turizma torej pozivam, da so do
pobud občanov v zvezi s pripravo projektnega predloga na temo I. svetovne vojne bolj
dojemljivi ter naj nudijo vso strokovno pomoč za oblikovanje projektne ideje na to temo.
Turizem v Novi Gorici in okolici je potrebno pospeševati celovito in del te celote je
gotovo dediščina I. svetovne vojne, ki bi privlačila goste predvsem iz osrednje Evrope in
tudi širše.


Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:
-

-

svetnice Karmen Saksida – naslednjo pobudo:
Prebivalci mesta Nova Gorica, ki pogosto uporabljajo rekreacijski poligon na travniku ob
železniški postaji, so nas opozorili, da je ta zelo slabo vzdrževan, da je lesena
konstrukcija na elementih za vadbo preperela in nevarna za uporabnike.
Zato se na občinsko upravo obračamo s pobudo, da se lesene dele nadomesti z novimi.
V zadnjem obdobju je poligon, ki je namenjen rekreaciji ljudi, postal na žalost tudi
sprehajališče za pse, katerih nekateri neodgovorni lastniki ne poskrbijo niti za varnost,
niti za čistočo, zato si uporabniki želijo, da bi lastnike psov opozarjali, da to ni prostor za
njihove ljubljenčke ali, da bi razmislili o namestitvi ograje okrog poligona. Uporabniki
pogrešajo tudi postavitev košev za smeti.
Istočasno pa se na občinsko upravo obračamo tudi s pobudo, da poišče možnost za
umiritev prometa pred železniško postajo. Cesta pred stavbo železniške postaje je
nevarna tako za tiste, ki prihajajo v stavbo postaje kot za obiskovalce Trga Evrope, saj
vozniki pogosto na tem območju vozijo prehitro.
svetnika Edbina Skoka - naslednje vprašanje:
Svetnica Ljubka Čargo in jaz sam na upravo MONG naslavljava naslednje svetniško
vprašanje, in sicer kdaj bo postavljena turistična označevalna tabla za Trnovsko in
Banjško planoto v Solkanu?
Obrazložitev. Na decembrski seji smo podali pobudo za ponovno postavitev table v
Solkanu, kar je bilo tudi sprejeto s strani uprave mestne občine. Sedaj pa se začenja
turistična sezona in zaradi tega je potreba po dobrem informiranju turistov več kot
nujna. Predlagava, da se tabla čim prej postavi.

-

svetnika Mirana Vidmarja – naslednjo pobudo:
Pripravil sem svetniško vprašanje oziroma pobudo, ki se tiče naše vasi in se glasi tako.
Po dvanajstih letih prošenj, opozarjanj in zahtev je javna cesta do treh hiš, to je na
Preserjah številka 47, še vedno neprevozna. Gre za ne kategorizirano javno cesto,
parc. št. 4905/4 k.o. Branik, ki poteka po zemljišču, ki je javno dobro. Njen obstoj sega
daleč v zgodovino. Z izgradnjo nove povezave z Branikom pa je njena uporaba
omejena na dostop do treh hiš in kmetijska zemljišča proti Braniku. Iz večjih razlogov
pa njena trenutna širina ne dosega 1,40 m, ne omogoča dostopa niti za večje osebno
vozilo, kaj šele za intervencijske dostope (reševalno, gasilsko vozilo). Stanje ceste pa
se zakonu o javnih cestiščih in cestah niti ne približuje.
Če grem malo nazaj v zgodovino, je občina tu že pristopila, bila je civilna zaščita, smo
se dogovarjali, nekaj se je predlagalo, ampak se stvari iz te točke niso premaknile.
Tako, da smatram, da bodo tokrat strokovne službe to zadevo bolj temeljito pregledale
in se odločile za sanacijo tistih dvajset metrov poti. Tu je za uširiti en zid. Samo toliko.

-

svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:
Navezal se bom na pobudo, ki jo je podal g. Anton Peršič na prejšnji seji glede
počivališča za avtodome in tudi sam se strinjam, da je prostor za avtodome potrebno
urediti. Iz odgovora, ki mu ga je podala občinska uprava pa izhaja, da je v pripravi
projekt, da se počivališče za avtodome umesti na trenutno parkirišče na levi strani ceste
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pred mostom čez Sočo v smeri proti Goriškim Berdam. S to lokacijo se pa ne morem
strinjati.
Ta lokacija se mi zdi popolnoma neprimerna:
1. Prostor je premajhen.
2.Tovrstno parkirišče ne sodi v tako bližino starega jedra Solkana, ki je zelo lično
urejeno.
3. Prostor je utesnjen med dve cesti in Sočo, torej je v prihodnosti nemogoče računati
na širitev in dodatno infrastrukturo (sanitarije, tuš kabine, itd.)
4. V juniju naj bi odprli tudi kolesarsko pot Solkan-Plave, ki poteka na desnem bregu
Soče. Potrebno bo urediti tudi parkirni prostor za to novo pridobitev na našem območju.
Smiselno bi bilo torej razmišljati, da se obe parkirišči združi.
Dajem torej pobudo, da bi parkirišče za kolesarje ter parkirišče oz. kamp za avtodome
uredili na desnem bregu Soče, torej na oni strani solkanskega cestnega mostu in ne na
tej, levi strani mostu. Na desni strani Soče, nad adrenalinskim parkom se tudi ravnokar
razmišlja o športno-rekreacijskem in turističnem večjem projektu v okviru EZTS –
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.
Sedaj pa se vrnem na lokacijo pred mostom, na trenutno obračališče in prostor za
parkiranje.
Osebno pozdravljam razmišljanja, da bi na tem parkirišču uredili dostojni prostor za
postavitev kipa generalu Borojeviću in ga s tem umestili med tri pomembne točke I
svetovne vojne: Sabotin, Škabrijel in Skalnico oz. Sv. Goro. Spomenik bi stal tudi tik ob
Soči, ki je tako zaznamovala I. svetovno vojno. Spomenik bi gotovo naredil sam Solkan
ter širše Goriško območje še bolj privlačno za turiste. Sem tudi član pobude oz.
iniciative, da bi se podobno kot Sabotin uredilo tudi Škabrijel, o sami vsebini se še
pogovarjamo, vendar kakor sem seznanjen, naj bi naša občina oz. občinska uprava ne
bila ravno navdušena nad idejami te iniciative in se zelo čudim, da je tako. Celotna
goriška statistična regija bi morala zasledovati turistični potencial, ki ga prinaša
dediščina I. svetovne vojne in roko na srce, ta še zdaleč ni izkoriščen.
Občinsko projektno pisarno oz. pristojne za razvoj turizma torej pozivam, da so do
pobud občanov v zvezi s pripravo projektnega predloga na temo I. svetovne vojne bolj
dojemljivi ter naj nudijo vso strokovno pomoč za oblikovanje projektne ideje na to temo.
Turizem v Novi Gorici in okolici je potrebno pospeševati celovito in del te celote je
gotovo dediščina I. svetovne vojne, ki bi privlačila goste predvsem iz osrednje Evrope in
tudi širše.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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