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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

24. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 24. april 2013 

 

 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Aleš Batistič 

Svetnik predlaga, da od organizatorja EcoFestivala pridobijo poročilo o izvedbi le-tega.  

Odgovor: Organizatorje smo zaprosili za poročilo. 

 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Fabjan Vičič 

Svetnik sprašuje po informacijah glede projekta izgradnje Čistilne naprave ob Vrtojbici. 

Odgovor: 

S strani pooblaščenega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so bili  objavljeni  razpisi; 

 za izbiro inţenirja.  Na razpis je prispela samo ena ponudba, katera je bila popolna – izbran je bil 
Projekt d.d. Nova Gorica, ki nastopa v skupnem nastopu s ponudnikom DRI UPRAVLJANJE 
INVESTICIJ d.o.o., Ljublana. 

 Za izbiro osveščanja javnosti. Na Razpis za informiranje in obveščanje javnosti so prispele 3 ponudbe, 
postopek je še vedno v teku, končni izvajalec ni še izbran. 

 razpis za izbiro izvajalca – gradnja kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje. Na razpis so prispele 
dve ponudbi ; 
  -   Jadran d.d., Partizanska cesta 75, 6210 Seţana 

  -   NG NIZKE GRADNJE d.o.o., Šmihel 58, 8000 Novo Mesto 

Izbran je ponudnik Jadran d.d. Seţana. Podpis pogodbe je v teku. 

 razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter. Izbor je še v 
teku. 

 razpis za izbiro izvajalca za komunalno infrastrukturo za CČN in spremljajoče objekte. Na razpis je 
prispela ena ponudba. Postopek je v teku.  

 Razpis za izbiro izvajalca – Centralna čistilna naprava Nova Gorica. Na razpis sta prispeli dve 
ponudbi, pregled ponudb je v teku. 
 

 

 

3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 
Svetnik vpraša kaj se v okviru občin, ali več občin, dela na področju poplavne varnosti, razpravlja glede 
sanacije zidu ob parku v Mirnu, ki ga je odnesla voda in vpraša kaj se lahko naredi v tem trenutku.  
Odgovor: 

V okviru poplavne problematike, potekajo odkupi zemljišč za sanacijo Biljenskega potoka. Naročena je bila 

informativna zakoličba II. faze sanacije Biljenskega potoka ter izvedeni so bili, skupno z druţbo Hidrotehnik 

d.d., obiski lastnikov zemljišč, s katerimi se sklepajo kupoprodajne pogodbe. Dejavnosti so se izvajale v 



 

avgustu in septembru 2013.  Namen ureditve Biljenskega potoka je ureditev odtočnih razmer vodotoka  

tako, da se kmetijskim in stanovanjskim površinam zagotovi ustrezna poplavna varnost. 

Glede sanacije zidu v parku v Mirnu se bomo dogovorili z koncesionarjem za sanacijo. 

 

4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik vpraša ali je bil razvojni svet formiran, kakor tudi njegove delovna telesa? 
 

Odgovor: Ustanovna seja Razvojnega sveta regije je bila 10. julija 2013, s čimer so bili izpolnjeni vsi pogoji 

za ustanovitev tega organa. Na seji so bil potrjeni tudi člani odborov. 

 

Sprejeta SKLEP-a o imenovanjih_: 

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 1. seji, dne 10.7.2013 potrjuje:  
a. Mateja Arčona, ţupana Mestne občine Nova Gorica za predsednika; 
b. Mitjo Gorenščka, direktorja podjetja Letrika Bovec d.o.o. za podpredsednika; 
c. Natašo Bratina, direktorico zasebnega podjetja za podpredsednico Razvojnega sveta 

Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. 
 

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 1. seji, dne 10.7.2013 potrjuje člane 

odborov kot sledi: 

a. Člane Odbora za človeške vire; 

b. Člane Odbora za gospodarstvo; 

c. Člane Odbora za turizem; 

d. Člane Odbora za razvoj podeţelja; 

e. Člane Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo,  

skladno s priloţenim seznamom. 

 

 

 

 


