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Številka: 900-10/2014-1 
Nova Gorica, 15. maj 2014    
  
 
 

O D G O V O R I 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
38. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. maj 2014 
 
 
1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podal naslednjo pobudo:   
Ţupanu in občinski upravi podajam podjetniško pobudo, da se v MONG in še posebej 
v Novi Gorici ob PC Eda in PC Gonzaga postavijo na vidnih mestih usmerjevalne 
table, na katerih bodo napisi in oznake vseh poslovnih  subjektov, ki v PC opravljajo 
svojo dejavnost. Usmerjevalne table naj se za vse zainteresirane podjetnike (ne le ob 
omenjenih PC) v občini postavijo brezplačno in brez mesečne najemnine kot to delajo 
Mestne storitve do sedaj. Samostojni podjetniki in podjetja, ki so gonilo 
gospodarskega razvoja preţivljajo teţke čase in nesprejemljivo je, da MONG preko 
podjetja Mestne storitve, usmerjevalne table z imeni podjetij opredeljujejo kot 
komercialno vsebino in jim povzročajo dodatne stroške. Ţivimo v času, ko na aplikaciji 
Google Earth lahko brezplačno dobiš vsako informacijo o poslovnih subjektih v mestu, 
zato je še toliko bolj nesprejemljivo, da se našim podjetnikom to priračunava. Mislim 
celo, da smo ena od redkih občin, ki si privošči tako neumnost. Zmanjšanje tega 
stroška bo za  podjetnike in podjetja  velikega pomena saj si marsikdo, predvsem mala 
podjetja  teh stroškov preprosto ne morejo privoščiti in tako ostajajo nevidni kar pa 
nikakor ni v javnem interesu.  
Za pozitiven odgovor in čimprejšnjo postavitev ter realizacijo s strani Mestnih storitev 
se zahvaljujem.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Usmerjevalne table, o katerih govori svetnik, so turistična in druga obvestilna prometna 
signalizacija. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 46/2000 in spremembe) jih natančneje definira kot znake za obveščanje o smeri, v 
kateri so kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost in spomenik ter pomembnejši objekt 
in naprava znotraj območij znamenitosti ali naselja. Ţe iz definicije je razvidno, da so 
namenjene le izbranim pomembnim vsebinam, ki so nesporno v javnem interesu. Pravilnik 
tudi podrobno določa njihovo obliko, vsebino in pogoje umeščanja v prostor, ki še zagotavljajo 
njihovo preglednost in berljivost ter s tem uporabnost. Na vsakem nosilcu je lahko največ 
sedem vsebin. Le morebitna prosta mesta na vsakem nosilcu se lahko namenijo tudi 
vsebinam, ki niso nujno v javnem interesu, npr. poslovnim subjektom. Tako ravnamo tudi v 
našem mestu. 
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Brezplačne postavitve prometne signalizacije ni. Brezplačnost pomeni, da stroške postavitve 
krije občinski proračun, davkoplačevalci torej. Za vsebine javnega interesa je to upravičeno, 
za komercialne vsebine pa bi to bilo nepravilno in nepravično. Ostre meje med vsebinami 
javnega interesa in komercialnimi vsebinami ni vedno lahko postaviti. Med prve nedvomno 
sodijo vse turistične in naravne znamenitosti ter vse javne ustanove in uprava. Med druge 
nedvomno sodijo vsi zasebni podjetniki. Veliko pa je mejnih vsebin, ki smo jih bili vajeni 
razumeti kot javni interes, zlasti v turizmu, so pa v resnici poslovni subjekti z jasno izraţenim 
zasebnim poslovnim interesom. Takšni so recimo hoteli in vse vrste restavracij. Poučen je 
primer prestolnega mesta Ljubljane, kjer so usmerjevalne table za hotele dolga leta bile 
breme občinskega proračuna, sedaj pa to, ob velikem negodovanju hotelirjev seveda, niso 
več. Poleg tega bi se takšno nezaračunavanje z vidika javnih financ štelo kot nedovoljena 
drţavna pomoč. Pobude svetnika zaradi tega ne sprejemamo. 
 
 
37. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. april 2014 
 
 
1. SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala naslednje opozorilo in predlog:   

Drugo nestrinjanje oziroma drugo opozorilo pa je, da podizvajalci še vedno niso prejeli 
plačila za dela v Čepovanu, kamor je v rekonstrukcijo objekta investiral Stanovanjski 
sklad MONG. Mislim, da je to povsem neprimerno, če se milo izrazim. Dela so se 
zaključila ţe avgusta 2013.  
Predlagam, da se na naslednjo sejo mestnega sveta uvrsti poročilo predstavnika 
Stanovanjskega sklada MONG v zvezi s projektom, saj bomo le tako dobili neko 
celostno sliko, kaj se je pravzaprav tam dogajalo, kje so napake in kako se bomo 
naslednjič temu izognili. Blamiramo se namreč na celi črti.    

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Poročilo je na sejo 
uvrščeno v okviru točke pod zaporedno št. 14. 
 
 
2. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:   

Rad bi odgovor na pobudo, ki sem jo podal pred pribliţno dvema letoma, ko je bila 
debata o finančnem poročilu Stanovanjskega sklada MONG za leto 2012. Takrat je bil 
na mestnem svetu sprejet sklep, da občinska uprava razmisli, da bi prenesla del 
dejavnosti stanovanjskega sklada na občino, in sicer tisti del, ki govori o nakupu 
oziroma izgradnji stanovanj in mislim, da je bil drugi del tudi sprejet, in sicer naj 
občinska uprava razmisli o likvidaciji stanovanjskega sklada. Za ta drugi del nisem 
prav siguren.    
Pribliţno dve leti ţe čakamo na to, da boste proučili moţnost, da bi stanovanja začeli 
normalno kupovati, pa me zanima, če ste to do sedaj uspeli ţe proučiti in če ne bi 
prosil, da do naslednje seje uvrstimo to kar na točko, ki jo je  predlagala Kaja Draksler.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Mestni svet je s sklepom 
naloţil občinski upravi, da prouči moţnost o redni likvidaciji Stanovanjskega sklada oziroma o 
prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom stanovanj iz stanovanjskega sklada na 
mestno občino. 
Občinska uprava je mnenja, da likvidacija Stanovanjskega sklada ni smiselna, saj se 
določene naloge (upravljanje s stanovanjskimi kapacitetami) izvajajo na način, za katerega 
menimo, da je dovolj natančno dorečen ţe v okviru dosedanjega načina poslovanja. V okviru 
pristojnosti, ki jih ima občinska uprava, pa smo ţe v letu 2013 in še konkretneje v letu 2014 
vzpostavili učinkovitejši sistem financiranja stanovanjskega sklada in nadzor nad nameravano 
porabo proračunskih sredstev, ki so skladu namenjena v proračunu in sicer: 
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1. Stanovanjski sklad je pred sprejemom odločitev o nameravani investiciji dolţan predloţiti 
občinski upravi v pregled vso pripravljeno investicijsko dokumentacijo. Občinska uprava poda 
mnenje na predloţeno dokumentacijo, ki mora biti skladno z politiko in namenom financiranja 
nakupov oz. izgradnje stanovanj. Na ta način ţelimo preprečiti, da bi se izvajala gradnja 
predvsem na območjih, kjer bi lahko prihajalo do teţav (nesoglasja s krajani v preteklosti) in 
da bi se gradilo objekte, ki niso primerni za neprofitni namen gradnje.  
2. Ob začetku izvajanja investicije mora sklad občini predloţiti gradbeno pogodbo. Nakazila 
sredstev pa so na zakladni račun sklada nakazana za vsako predhodno potrjeno gradbeno 
situacijo posebej. Prav tako se sredstva za nakup stanovanj prenakaţejo na osnovi 
kupoprodajne pogodbe, ki jo občinski upravi predloţi sklad.  
3. sredstva za redno delovanje se nakazujejo mesečno na podlagi zahtevka, ki vsebuje 
podatke: koliko sredstev gre za plače (po delovnih mestih in osnovah za obračun) in razliko 
do 1/12 razpoloţljivih sredtev mesečno, ki jih specificira po namenu porabe (občiajno so to 
tekoči materialni stroški). Del tovrstnih tekočih stroškov pa sklad krije iz drugih virov. 

 
Glede ostalih sredstev, ki so prihodek sklada iz drugih virov, pa je za njihovo porabo 
odgovoren izključno direktor sklada, ki za ta namen poroča Nadzornemu svetu sklada in v 
okviru letnega poročila tudi Mestnemu svetu MONG. 
 
 
3. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:   

Istočasno in na isto točko bi prosil, da se uvrsti tudi odgovor na vprašanje, ki sem ga 
takrat postavil, in sicer, da se na stanovanjskem skladu pripravi pravilnik na podlagi 
katerega bo omogočeno stanovanjskemu skladu, da ko je pravnomočen sklep o 
deloţaciji za druţino, ki ni mogla plačati stroškov najema, umakne deloţacijo, če ta 
druţina kljub temu to še pravočasno plača.  
Vrsta za deloţacijo je vedno večja, stiske ljudi so vedno večje in mislim, da je skrajni 
čas, da v tem letu in pol pripravite tudi ta dokument.  

 
Stanovanjski sklad MONG je posredoval naslednji odgovor: Stanovanjski sklad MONG 
zoper neprofitne najemnike, ki dalj časa ne plačujejo redno svojih obveznosti, povezanih z 
najemnim razmerjem, postopa v skladu z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) ter sklenjeno 
najemno pogodbo. Najemnika v skladu z določbo tretjega odstavka 103. člena 
Stanovanjskega zakona pisno opozorimo na kršitev pogodbe, pri čemer ima najemnik vedno 
na razpolago dodaten rok najmanj 15 dni, da kršitev odpravi.  
V kolikor najemnik pisnega opozorila ne upošteva, sledi vloţitev toţbe na odpoved najemne 
pogodbe ter izselitve iz stanovanja. Postopek je po pričakovanjih dolgotrajen, v vsem tem 
času pa ima najemnik moţnost, da svoje obveznosti poravna in se lahko postopek ustavi s 
sklenitvijo ustrezne poravnave.  
V primeru, da tudi do konca glavne obravnave v pravdnem postopku najemnik svojih 
obveznosti ne poravna oziroma ne pride do sklenitve sodne poravnave, sodišče izda ustrezno 
sodbo. Po pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe, Stanovanjski sklad MONG prične z 
izvršilnim postopkom zoper najemnika. Tudi ta postopek je dolgotrajen, vodi pa se izključno v 
skladu z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).     
Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, sodišče pošlje sklep v izvrševanje imenovanemu 
izvršitelju, ki nato razpiše tako imenovano deloţacijo. Stanovanjski sklad ves čas do 
razpisane deloţacije spremlja dolgove posameznega najemnika in v sodelovanju s Centrom 
za socialno delo ter drugimi humanitarnimi društvi in organizacijami (društvo KID, Ţupnijske 
Karitas, Škofijske Karitas, Rdeči kriţ, ZPM...) usmerja najemnike pri iskanju rešitve in 
pridobivanju dodatnih pomoči za poplačilo dolgov v zvezi z najemnim razmerjem. 
Stanovanjski sklad, ki je upnik v izvršilnem postopku ima v 72. členu ZIZ-a določilo na podlagi 
katerega lahko ves čas postopka predlaga sodišču odlog izvršbe, v kolikor se ta še ni začela. 
To določbo Stanovanjski sklad jasno in pravilno uporablja v vseh izvršilnih postopkih zoper 
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najemnike, zato je vedno moţen odlog izvršbe oz. deloţacije, če posamezni najemnik 
pravočasno poravna vse svoje dolgove. 
Glede na navedeno torej ni nobene potrebe po sprejemanju dodatnega pravilnika, saj je 
izpostavljena problematika dovolj jasno in določno opredeljena v Zakonu o izvršbi in 
zavarovanju, kjer je odlog izvršbe na predlog upnika predviden v 72. členu navedenega 
zakona, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica pa to določbo redno uporablja v vseh 
postopkih deloţacije, kadar so dolgovi najemnika v celoti poravnani. 
 
 
4. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:   

Imam vprašanje v zvezi s šahovskim klubom. Šahovski klub v Novi Gorici deluje ţe 54 
let. V njem je 97 članov, od tega je 32 občanov Nove Gorice, od vsega tega 50 otrok. 
Gre za klub, ki je v drţavi med prvimi tremi, kar je izreden uspeh. Letos ima Šahovski 
klub Nova Gorica drţavne prvakinje, kar je še posebej pohvalno. V Novi Gorici imamo 
tradicionalni šahovski turnir Hit open, ki je svetovno znana blagovna znamka.   
Predsednik šahovskega kluba se je obrnil name in mi povedal, da ste jim letos prvič 
odklonili sofinanciranje, čeprav so se pred prijavo pozanimali pri osebi, ki je za to 
odgovorna in ki jim je zagotovila, da je s prijavo vse v redu. Sedaj je zadeva v pritoţbi.  
Pozivam vas, da ugodite njihovi pritoţbi, saj obstaja realna bojazen, da bo zaradi tega 
Šahovski klub v Novi Gorici zaprl vrata.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova 
Gorica objavlja Javni razpis za sofinanciranje športnih programov od leta 2004 dalje. Osnova 
za izvedbo razpisa je vsakoletni program športa, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica in Odlok o sofinanciranju letnega programa športa, ki ga prav tako sprejme 
Mestni svet. 
Trenutno veljavni odlok v 6. členu določa pogoje, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati za 
sofinanciranje s strani mestne občine. Med pogoji je naveden tudi tisti, ki določa, da mora 
imeti prijavitelj najmanj 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, 
da se na razpis prijavijo izvajalci s sedeţem v mestni občini in ki imajo status medobčinskih 
društev, za katere se pri vrednotenju programa upošteva število članov s stalnim bivališčem v 
mestni občini. 
Šahovski klub Nova Gorica tega pogoja ne izpolnjuje, zato mu je bila s strani 
prvostopenjskega organa izdana odločba, s katero se je zavrnilo sofinanciranje v letu 2014. V 
priloţeni dokumentaciji v prijavi na javni razpis ni bilo priloţenega nobenega dokumenta, ki bi 
dokazoval, da je klub na kakršenkoli način pridobil status medobčinskega društva.  
Izvedba javnega razpisa ni logična posledica vsakoletnega proračuna mestne občine ampak 
dobra volja in skrb občine za svoje občane, predvsem otroke in mladostnike. Javni razpisi 
niso zakonska obveza lokalnih skupnosti. Kot ţe navedeno, je način, obseg in višina sredstev 
prepuščena Mestnemu svetu, da se do tega opredeli s sprejemom letnega programa športa. 
Mestna občina vsako leto razpiše sorazmerno visoka sredstva za sofinanciranje športnih 
programov, ki se razdelijo med prijavljena športna društva, ki jih je v povprečju letno okrog 70. 
Trudimo se, da bi prijaviteljem čimbolj olajšali postopke prijave na javni razpis ter jim 
pomagali s svetovanjem glede prijave, saj smo celoten čas od odprtja do zaprtja javnega 
razpisa dosegljivi za vsakršna vprašanja in pomoč. 
Enak pristop smo imeli tudi do zadevnega, Šahovskega kluba Nova Gorica, s katerim smo v 
času trajanja javnega razpisa nekajkrat komunicirali. Odgovarjamo lahko samo na splošna 
vprašanja, ki se nanašajo na določila odloka ter na razpisne obrazce. Prijavitelje opozarjamo 
na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na javni razpis, v vsebino prijavnih obrazcev ne 
posegamo, prav tako ne pregledujemo izpolnjenih obrazcev in jih ne preverjamo na način in v 
takšnem obsegu, da bi lahko posameznemu prijavitelju zagotovo potrdili, da bo njihova 
prijava uspešna. Takšen način dela bi ostale potencialne prijavitelje postavljal v 
neenakopraven poloţaj. Za resničnost in verodostojnost podatkov v prijavi na javni razpis ter 
vsebinsko ustreznost prijave je odgovoren posamezen prijavitelj. Postopek javnega razpisa 
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pa je tak, da končne verzije prijav vidimo na oddelku šele takrat, ko jih strokovna komisija 
odpre in pregleda. Po odpiranju pristojni organ natančno pregleda vsako prijavo na javni 
razpis 
Na oddelku za druţbene dejavnosti smo vlogo Šahovskega kluba po prejemu pritoţbe 
ponovno pregledali in ugotovili, da je odločba izdana s strani oddelka za druţbene dejavnosti 
na podlagi priloţene dokumentacije v prijavi na javni razpis pravilna in jo zato nismo 
nadomestili z novo, ampak odstopili, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem 
postopku, v reševanje drugostopenjskemu organu.  
Strinjamo se, da lahko zavrnitev sofinanciranja na javnem razpisu resno ogrozi obstoj nekega 
izvajalca športnega programa, vendar je osnovno načelo, ki ga zasledujemo na oddelku za 
druţbene dejavnosti spoštovanje zakonitosti, torej odloka, ki ga je sprejel Mestni svet, in ne 
moremo obravnavati posameznega prijavitelja drugače oz. mimo določil področnega odloka.  
 
 
5. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednji predlog:   

Predlagam, da sprejme mestni svet sklep na podlagi katerega naj se lastnike oz.  
najemnike poslovnih prostorov na Bevkovem trgu za čas nezmoţnosti uporabe  oz. 
bistveno zmanjšanje zmoţnosti uporabe poslovnih prostorov zaradi obnove  
Bevkovega trga, odpusti plačila Nadomestila za uporabo stavbnega  zemljišča. 
Na Bevkovem trgu so lokali, ki tam poslujejo, na podlagi 10. člena odloka uvrščeni v 
1.a cono, ki naj bi bila cona izjemne ugodnosti, za katero se plačuje 50% večje 
nadomestilo kot ostali del prve cone. Zaradi obnove Bevkovega trga so tam leţeči 
lokali pri poslovanju praktično onemogočeni, pri čemer jim je promet padel tudi od 50-
70%.  
Menim, da bi bilo  potrebno situacijo oceniti pošteno in v smislu dobrega partnerskega 
odnosa ter jim za čas, ko je bilo njihovo poslovanje onemogočeno, stopiti naproti in jim  
nadomestilo odpustiti ali vsaj zniţati na primerno raven. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Moţnosti uveljavljanja svojih pravic in zahtev so lastniki zemljišč na območju posega na 
Bevkovem trgu imeli v postopku pridobivanja soglasij za gradbeno dovoljenje ureditve 
Bevkovega trga, ko so bili tudi  seznanjeni z gradnjo, posegi in posledicami gradbenih del.  
Ne glede na navedeno, bomo moţnost oprostitve pri plačilu NUSZ proučili, če bo le dana 
moţnost za spremembo Odlok o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča MONG s 
strani pristojnih Ministrstev.  
Dne  15. 4. 2014 smo namreč s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor dobili navodila 
za Odmero NUSZ za leto 2014 iz naslova razveljavitve ZDavNepr. Iz slednjih je razumeti, da 
Odlok o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča MONG ne postane ponovno veljaven, 
ampak se lahko le uporablja do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin in sicer 
tak, kot je veljal do uveljavitve ZDavNepr, ni pa moţno njegovo spreminjanje in dopolnjevanje. 
To pomeni, da v letu 2014 lahko odmerimo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po 
predpisih, ki so veljali za odmero NUSZ 31.12.2014. 
 
 
6. SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:    

Kar nekaj časa si ţe prizadevam, da se nadaljuje investicija v Varstveno delovni 
center. Sama se sicer ob tej priliki zahvaljujem vsem, ki ste mi pri tem predlogu 
pomagali in ste podprli moj predlog, toda od pobude iz leta 2012 do danes je preteklo 
kar nekaj časa, eno leto in pol. Vemo, da so bila v tem času urejena investitorska 
razmerja z drţavo, to je z Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve. Rekli so, 
da so sredstva zagotovljena tako na strani drţave kot na strani mestne občine, bil je 
ţe javni razpis in tu zadeva nekako stoji.  
Zanima me, g. ţupan, ali je ţe izbran izvajalec del in kdaj se bodo začela ta dela? 
Sicer verjamem vaši obljubi, da bo ta objekt tudi dokončan.  
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Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Javno naročilo za izgradnjo in 
zunanjo ureditev VDC Nova Gorica je bilo oddano. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila 
pravnomočna 24. 4. 2014. Izvajalec je izbran, najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje CPG, 
d.d. Nova Gorica.   
Gradbena pogodba je pripravljena, podpisana s strani izvajalca in mestne občine in trenutno 
je na Ministrstvu za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. Pogodba bo s strani 
ministrstva podpisana, ko bo pridobljeno soglasje Vlade RS. 
Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe.  
  
 
7. SVETNIK BOJAN BRATINA je podal naslednjo pobudo:  

Mestni svet bom seznanil s prvo pobudo oziroma vprašanjem glede odpiranja nove 
bencinske črpalke druţbe MOL v Roţni Dolini.    
Z odpiranjem nove bencinske črpalke druţbe MOL v Roţni Dolini se na panoju pred 
črpalko in na vhodih in steklih pojavljajo samo napisi v angleščini. Res je, da je 
vsebinsko in parcialno razumljena in spoštovana določba 23. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine iz leta 2010, ki se glasi: 
«Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti ter druge oblike 
obveščanja javnosti so skladno s področnim zakonom v slovenščini oziroma v 
potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Kadarkoli se 
slovenščina pojavlja skupaj s tujim jezikom, ker gre za oglaševanje, predstavitev 
dejavnosti ter druge oblike obveščanja, ki je namenjeno tudi tujcem, različica v 
slovenščini ne sme biti manj poudarjena.«  
Sprašujem se o smiselnosti takšnih določb in uporabi zakona na območju, ki je po 
svoje vedno bilo občutljivo za vsakodnevno komuniciranje med ljudmi, zato 
predlagam, da ustrezen občinski organ zahteva napise v slovenskem in tujem jeziku, 
poslancu Mirku Brulcu z Goriškega pa predlagam, naj sproţi postopek za odpravo 
omenjenega člena zakona v obliko, kot je bila zapisana v prvi različici zakona iz leta 
2004. Ne moremo namreč dovoliti, da si bodo čez nekaj let dovolili še nove razlage, 
kaj je našemu občanu »zlahka razumljiv« jezik. V nekaj desetletjih se nam namreč 
lahko zgodi, da bomo zlahka razumeli marsikateri napis ali geslo. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Strinjamo se z mnenjem svetnika, da ni 
primerno oziroma je po našem mnenju celo zelo sporno, da se na panojih, vhodih in steklih 
nove bencinske črpalke MOL v Roţni Dolini pojavljajo napisi zgolj v angleškem jeziku. 
Angleščina po naši oceni na območju Republike Slovenije ni vsakemu potrošniku zlahka 
razumljiv jezik, če tolmačimo določila iz 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o javni rabi slovenščine iz leta 2010.  
Zato bo mestna uprava druţbo MOL pozvala, da izobesi oglaševalske napise na novi 
bencinski črpalki v Roţni Dolini tudi v slovenskem jeziku skladno z določili omenjenega 
zakona. 
 

 
8. SVETNIK BOJAN BRATINA je postavil naslednje vprašanje:   

Skladno z obljubami je bil zgrajen vodovod do vasi Fobca. Krajani so hvaleţni in 
čakajo na priključitve, moti pa jih izjemno počasno urejanje ceste, ki je bila večinoma 
popolnoma razkopana in je potrebna ponovne preplastitve. Zanima jih, kdaj bodo 
lahko normalno odhajali v sluţbo in prevaţali otroke v šolo? 
   

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Pri načrtovanju izgradnje vodovoda Grgar-Fobca smo upoštevali  vzpostavitev prvotnega 
stanja na cesti. Po zaključeni izgradnji vodovoda  in po premisleku pa smo skupaj s 
predstavniki KS Grgar sprejeli odločitev, da se preplastitev v naselju samem izvede bolj 
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kvalitetno in v večjem obsegu »od vzpostavitve prvotnega stanja« (desni krak v celoti, levi 
krak glede na poškodovanost cestišča) in se preplastitev nadaljuje po dostopni cesti proti 
Grgarju v poškodovani širini cca 1,2 m (izvede se tudi sanacija bankine).  V preostalem delu 
pa je nova asfaltna prevleka v širini trase izkopa nesmisel, saj je stanje cestišča potrebno 
prenove v celotni širini poti, za kar pa bomo potrebovali dodatna namenska sredstva, ki jih 
sedaj nimamo.  
Glede termina izvedbe preplastitve pa je bilo potrebno počakati tudi na to, do so bili zaključeni 
vsi vodovodni priključki v naselju. 
Na opisani relaciji bo preplastitev izvedena do 21. maja 2014. 
 
 
9. SVETNIK BOJAN BRATINA je postavil naslednje vprašanje:   

Starejše občane zanima, kaj se dogaja s postavitvijo centra za urgenco pri Splošni 
bolnišnici v Šempetru. Pričakovali so jo ţe pred letom, sedaj pa postaja vse bolj jasno, 
da omenjenega centra na Goriškem ne bo. Kot pogostejši obiskovalci zdravstvenih 
domov in tudi kot predstavniki rizične generacije, ki večkrat kot ostali potrebujejo 
urgentne rešitve, tudi reševanje ţivljenja, apeliramo na pristojne, da vloţijo vse moči v 
postavitev centra za urgenco v Šempetru.  
Pristojne za izgradnjo prosimo, da nam pisno odgovorijo, kje so zastale aktivnosti za 
izgradnjo centra za urgenco. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Za odgovor smo zaprosili 
Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica. Odgovor, ki sta ga pripravila mag. 
Robert Bizjak in direktor Darko Ţiberna, dr.med.,spec. kirurg,  posredujemo svetniku v celoti:  
»Ministrstvo za zdravje je po izdanem pooblastilu Splošne Bolnišnice »dr. Franca Derganca« 
Nova Gorica za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za del investicije, ki zajema 
neupravičene stroške projekta kot opredeljeno v novelaciji Investicijskega programa s študijo 
izvedbe za Investicijo Urgentni center Nova Gorica, izdelovalca Situar d.o.o., št. 051-1/2005-
262, na portalu javnih naročil v Ur. l. RS pod št. objave JN9554/2013, objavilo javni razpis za 
»Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za 
urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta Mreţa urgentnih centrov«. 
 
Javno naročilo se oddaja v dveh ločenih sklopih, ki zajemata:  
Sklop 1: GOI dela,  
Sklop 2: oprema (splošna pohištvena oprema in medicinska oprema). 
 
Javno naročilo za sklop 1 se je razpisovalo po načelu »funkcionalni ključ v roke«. 
 
Ocenjena vrednost JN je bila 5.432.320 € brez DDV, za sklop 1 je znašal 4.525.630,00 € brez 
DDV, od tega so znašali neupravičeni stroški investicije, ki jih krije bolnišnica 1.823.065,00 € 
brez DDV, ocenjena vrednost sklopa 2 je bila 877.602,00 € brez DDV. Udeleţba bolnišnice za 
financiranje stroška opreme pri sklopu 2 ni predvidena.  
Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 19.9.2013. Javno odpiranje ponudb je bilo 24.9.2013 
na Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju MZ). 
Kljub temu, da takrat še vedno niso bila zagotovljena sredstva za investicijo, je imenovana 
komisija v prehodnem obdobju pristopila k pregledu prejetih ponudb, upoštevajoč tudi prejete 
dopustne dopolnitve ponudb, ki so jih dostavili ponudniki.  
Strokovna komisija je v nadaljevanju ugotovila, da nobena od ponudb ni popolna. Skladno z 
navedenim je strokovna komisija za naročnika MZ predlagala sprejem odločitve o izločitvi 
vseh ponudb, ter po pravnomočnosti sklepa, izpeljavo postopka s pogajanji brez predhodne 
objave, skladno z 28. členom ZJN-2.  
Na MZ je bil s strani ponudnika za sklop 1: GOI dela vloţen zahtevek za revizijo dne 
8.1.2014.  
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Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je s Sklepom št. 018-
018/2014-4 z dne 13.2.2014 odločila, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.  
 
S ciljem izvedbe novega javnega naročila je bolnišnica na MZ posredovala Sklep o začetku 
postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanju po predhodni objavi, dok. št. 260-
8/2013-12 z dne 14.2.2014. Za izvedbo javnega naročila je s pooblastilom št. 260-8/2013-5 z 
dne 24.5.2013 pooblaščeno Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.  
 
S strani MZ smo dne 8.5.2014 prejeli še naslednje informacije:  
a. Od konca februarja je v 90 % pripravljena in s SB NG usklajena razpisna dokumentacija. 

V kratkem bo določen datum vezan na objavo oz. na povabilo k oddaji ponudbe. Po 
pričakovanju se bi dela lahko pričela konec meseca junija.  

b. Pred podpisom pogodbe in začetkom izvajanja del, je potrebno pridobiti še odločbo 
MGRT o dodelitvi sredstev.  

c. Pred začetkom dej je potrebno izbrati še izvajalca za: 
- gradbeni nadzor po ZGO, 
- koordinatorja za varnost pri delu, 
- priprava poţarnega načrta.  

 
Po naših informacijah še ni prišlo do objave javnega naročila po postopku s pogajanji, ki ga 
vodi Ministrstvo za zdravje.  
 
V bolnišnici smo resno zaskrbljeni nad nevarnostjo izgube evropskih sredstev in projekta kot 
takega zaradi prepočasnega izvajanja javnega naročila«. 
 
 
10. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:   

Ţupana sprašujem, glede na sveţa medijska poročanja, da namerava univerza seliti 
vse programe ter spremljajoče dejavnosti v Občino Vipava, ali bo v primeru, da se to 
zgodi, zahteval vrnitev stavbe bivšega " Primexa" v Roţni Dolini, ki ga je MONG pred 
leti brezplačno predala v uporabo in lastništvo univerzi? 

 
Župan je posredoval naslednji odgovor: Ţupan je bil glede na besedilo sklepa Mestnega 
sveta o brezplačnem prenosu št. 478-171/2007 z dne 12.7.2007 pooblaščen za sklenitev 
pogodbe o brezplačnem prenosu premoţenja. Ker je bilo premoţenje preneseno v last, bi šlo 
ob morebitnem vračilu premoţenja z vidika mestne občine za pridobitev nepremičnega 
premoţenja, o čemer pa odloča mestni svet. Ker citirani sklep določa še, da je v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica Univerza prostore 
dolţna vrniti, bom, če bi do tega prišlo, Mestnemu svetu MONG tako odločitev moral 
predlagati. 
 

PRILOGA 1 
 
 
11. SVETNIK TOMAŽ TORKAR je postavil naslednje vprašanje:    

Moje vprašanje se nanaša na pobarvan kup kamenja na Sabotinu, ki se je pojavil pred 
kratkim in bega ljudi v dolini na obeh straneh bivše meje. Vsi vemo za kaj gre. 
Kamenje je zloţeno v natančno obliko, dve črki T ena O in en I. Izvajalci oziroma 
investitorji so znani. Skratka predvidevam, da gre za nekakšno gradnjo oziroma morda 
gre za reklamni napis. V obeh primerih se mora investitor ravnati v skladu z veljavno 
zakonodajo.   
Prosim občinsko upravo, da ugotovi, ali so investitorji pridobili vso potrebno 
dokumentacijo, vsa soglasja in dovoljenja in so se torej ravnali po veljavni zakonodaji, 
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ali morda ne in če se ne, predlagam, da občna nemudoma sprejme ustrezne ukrepe, 
ki jih nalaga zakonodaja v takih primerih. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Namenska raba zemljišč, na katere se nanaša vprašanje svetnika, je v veljavnem Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. list, št. 95/12) opredeljena kot 
Območje kmetijskih zemljišč, kot podrobnejša namenska raba pa kot K2 – druga kmetijska 
zemljišča. Namensko rabo in moţnosti poseganja na teh zemljiščih opredeljuje zakonodaja 
pristojnega nosilca prostora, v tem primeru Ministrstva za kmetijsvo in okolje. 
MONG ne more podajati soglasij iz naslova skladnosti morebitne gradnje z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, saj je to, skladno z Zakonom o 
gradivi objektov, v pristojnost Upravne enote Nova Gorica. Slednja tudi hrani vso morebitno 
dokumentacijo, ki se na morebitno gradnjo tudi nanašajo.  
Pristojnost inšpekcijskega nadzora nad gradnjo objektov prav tako ni v pristojnosti MONG, 
temveč je to pristojnost Gradbene inšpekcije.  

 
 
12. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN  je podala naslednjo pobudo:  

V lanskem letu sem podala več pobud za ureditev parkirišča ob vzletnem mestu za 
zmajarje in padalce na Trnovem, ki je ostalo po nakupu s strani MONG v stanju kot je 
bilo prevzeto.  
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je na moje pobude odgovoril, da bo 
parkirišče ob vzletnem mestu do letošnje pomladne sezone urejeno v smislu, da bo 
asfaltirano, urejeno z ustreznimi oznakami, mizami in klopmi za postanek, kontejnerji, 
skratka z vsem kar lahko nudi ta prostor, ki ga uporabljajo, pa ne le za parkirišče 
zmajarjev in padalcev, temveč tudi za vse druge aktivne športnike bodisi za kolesarje, 
pohodnike, tekače in za vse ostale.  
Območje Trnovsko-Banjške planote je za MONG pomembno tudi iz vidika turizma, kar 
je bilo na sejah tega mestnega sveta v razpravah tudi ţe večkrat poudarjeno. 
Pomladna sezona se je za zmajarje in padalce ţe krepko pričela, zato dajem 
svetniško pobudo, da se parkirišče prične čim prej urejati, tako kot je bil obljubljeno in 
planirano s strani oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo.     
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V letu 
2013 smo na pobudo svetnice Patricije Šulin, da uredimo parkirišče ob vzletnem mestu za 
zmajarje in padalce na Trnovem, začeli pogovore z lastnikom zemljišča za odkup, naročili 
smo geodetski posnetek, izvedli parcelacijo in izdelali idejno zasnovo za parkirišče. 
Parcelacija zemljišča za parkirišče se je zavlekla, ker je DRSC istočasno parcelirala drţavno 
cesto Prevala – Trnovo in smo morali počakati na pravnomočno končan postopek parcelacije 
drţavne ceste.  
Sledili so dogovori z lastnikom zemljišča in takoj po parcelaciji tudi cenitev zemljišča in 
sprejem naše ponudbe. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana konec leta 2013 in kupnina 
plačana začetek leta 2014. 
Vzporedno smo naročili izdelavo IDZ dokumentacije, ki je bila izdelana junija 2013. 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo naročilo PGD in PZI dokumentacije ter izgradnjo 
parkirišča prenesli v leto 2014. 
 
 
13. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN  je podala naslednjo pobudo: 

Starši otrok iz Gradišča nad Prvačino so izpostavili problematiko prevoza njihovih 
osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Renče, saj šolski avtobus otrok iz Gradišča 
nad Prvačino ne pelje do Gradišča nad Prvačino, menda zato ne, ker so iz druge 
občine in ne spadajo v šolski okoliš OŠ Renče. Otroci morajo tako avtobus čakati v 
OŠ Renče do popoldneva, ko jih domov odpelje popoldanski avtobus redne linije. 
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Dajem svetniško pobudo, da oddelek za druţbene dejavnosti prouči vse moţnosti, s 
katerimi bi lahko zagotovili prevoz otrok iz Gradišča nad Prvačino s šolskim 
avtobusom do doma. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Skladno s 56. členom 
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami) se o načinu prevoza 
osnovna šola dogovori  s starši in lokalno skupnostjo. 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2013, v dogovoru z osnovnimi šolami, izvedla javno 
naročilo za nakup mesečnih vozovnic za javni linijski prevoz za učence s prebivališčem v 
Mestni občini Nova Gorica. S prevoznikom Avrigo d.o.o. Nova Gorica je bila sklenjena 
pogodba za šolsko leto 2013/14, v kateri so vključene tudi vozovnice za šest učencev 
vozačev iz Gradišča nad Prvačino, ki obiskujejo Osnovno šolo Lucijana Bratkoviča Bratuša v 
Renčah (v nadaljevanju: šola). Letni strošek za šest povratnih vozovnic znaša 2.958,00 EUR 
in se financira iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, odvozi pa se izvajajo ob 14.14 in 
14.59 uri. Prevozi za učence šole se na ta način izvajajo od leta 2009, v zvezi s tem pa v 
petletnem obdobju nismo prejeli nobenih pripomb (ne staršev učencev vozačev in ne šole).  
Po informacijah Občine Renče-Vogrsko se na ta način izvajajo tudi prevozi za pet učencev 
vozačev, ki se vozijo v isti smeri vendar ţivijo v Oševljeku v Občini Renče – Vogrsko. 
 Sicer pa je v letu 2009 MONG posredovala šoli dopis št. 371-79/2009 z dne 24.07.2009, v 
katerem je predlagala šoli, da bi prevoze za učence iz Gradišča nad Prvačino izvajala s 
šolskim kombijem, vendar to s strani šole ni bilo moţno. Ponovno smo to moţnost preverili v 
mesecu decembru 2013, vendar nam je šola odgovorila, da dovoz v šolo s šolskim kombijem 
ni mogoč.  
Glede na to, da bomo v mesecu maju 2014 objavili javno naročilo za nakup mesečnih 
vozovnic za javni linijski prevoz za učence s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica za 
šolsko leto 2014/15 predlagamo, da starši učencev vozačev, v dogovoru s šolo, čimprej 
pripravijo konkreten predlog glede organizacije prevozov učencev za šolsko leto 2014/15, kjer 
naj bodo navedene ţelene ure odhodov iz šole.   
 
 
14. SVETNIK BORIS RIJAVEC je podal naslednjo pobudo:    

Natanko pred letom dni sem podal svetniško pobudo, da se v čim krajšem času izpelje 
ustrezne postopke, da dostopna pod do stanovanjskih objektov Grgar 71 b, Grgar 71 
c, Grgar 72 b, Grgar 72 c in Grgar 72 d postane javno dobro. V tem času se na tej 
konkretni zadevi ni zgodilo praktično nič, kar bi pomenilo korak bliţje k ustrezni rešitvi.  
Ker gre v tem primeru za zadevo brez katere praktično na tej lokaciji ni mogoče 
zgraditi manjkajoče nujno potrebne infrastrukture, kanalizacijskega omreţja, ponovno 
predlagam občinski upravi, da na parcelah 2501/5, 2501/8 in 2501/12 vse k.o. Grgar 
urgentno izpelje postopek razlastitve. Hkrati s tem tudi poskrbi za ureditev priključka 
navedene dostopne poti na glavno cesto. Pred nekaj dnevi je tudi Krajevna skupnost 
Grgar na občinsko upravo poslala dopis z enakim predlogom razlastitve, kot ga tudi 
sam navajam v svetniški pobudi. Dopis krajevne skupnosti prilagam tudi k moji pobudi. 
V tem dopisu je krajevna skupnost namreč zelo podrobno in nazorno opisala 
navedeno problematiko iz katere je razvidno, da praktično v tem primeru ni druge 
rešitve razen postopka razlastitve. Krajevna skupnost je namreč v vsem tem času z 
nešteto pogovori in predlogi poskušala razrešiti to problematiko, vendar ţal 
neuspešno. Še enkrat torej dajem pobudo, da se nemudoma prične s postopkom 
razlastitve na navedenih parcelah.  
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Z opisanim problemom se je občinska uprava ţe srečala in pred kratkim se je za 
stanovanjske hiše na naslovu Grgar 71b, Grgar 71c in Grgar 71e zagotovil priklop na 
kanalizacijsko omreţje. Še vedno po ostaja odprto vprašanje dostopne poti, ki poteka po 
zemljiščih v privatni lasti in izgradnja kanalizacijskega omreţja do stanovanjskih hiš na 
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naslovu Grgar 72b, Grgar 72c in Grgar 72d. Glede postopka razlastitve pa se porajajo 
vprašanja glede moţnosti oziroma smiselnosti izvedbe le-te, namreč razlastitev je moţna, če 
je za navedeno območje sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) oziroma če gre za 
kategorizirano cesto, ki poteka po zemljiščih, ki niso v lasti drţave oziroma občine. Ker za 
navedeno območje ni izdelan OPPN in navedena cesta ni kategorizirana, pristojni organ ne 
more zagotoviti, da bo razlastitev uspešna. Za potrebe izgradnje manjkajoče infrastrukture je 
nenazadnje mogoče uporabiti tudi inštrument sluţnosti v javno korist.  
 
 
15.   SVETNIK BORIS RIJAVEC je postavil naslednje vprašanje:    

Vprašanje se nanaša na problematiko v zvezi z zaprtjem ceste na parc. št. 631/6 k.o. 
Grgar. Problematika v zvezi s tem se vleče ţe od leta 2009. 
Prebivalci tega dela Grgarja so na MONG poslali tudi pismo s podpisi krajanov, v 
katerem opisujejo navedeno problematiko. Glede na to, da je dostopna pot zaprta, 
imajo namreč lastniki parcel pod Škabrijelom onemogočen dostop do svojih zemljišč. 
V primeru, da se bo ta problematika še vlekla in ne bo prišlo do ustrezne rešitve, 
navajajo, da bodo teţili MONG.  
V zvezi s tem sprašujem, kako se navedena zadeva ureja, kaj je bilo na tem ţe 
storjenega oziroma kdaj lahko pričakujemo končno rešitev?    

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Zemljišče parc.št. 631/6, 
ki v naravi dejansko predstavlja dostopno pot do privatnih zemljišč je nastala s parcelacijo 
parc.št. 631/1 k.o. Grgar in to na pobudo oz. zahtevo lastnikov predmetne nepremičnine, češ 
naj se uredi zemljiškoknjiţno stanje saj po tem delu parcele poteka pot, ki se uporablja v 
javne namene. Strošek parcelacije je poravnala Mestna Občina Nova Gorica. Nakup parcele 
je bil uvrščen v letni plan pridobivanja zemljišč  v letu 2010. V ta namen je Mestna občina 
Nova Gorica naročila cenitev parcele pri sodno zapriseţenem cenilcu. S cenitvijo se stranka, 
ni strinjala in je zato naročila svojo cenitev, ki pa je bila občutno (za več kot 100%) višja od 
cenitve, ki jo je naročila MONG. S to cenitvijo se MONG ni strinjala in ni bila pripravljena 
odkupiti zemljišča po tako visoki ceni. 
Stranka je namesto odprodaje zemljišča ponudila mestni občini še menjavo zemljišča, ki pa 
za mestno občino ni bila sprejemljiva (odločitev komisije) ter vzpostavitev javnega dobra po 
parc.št. 3139/8 in 3139/9 obe k.o. Grgar. Po ogledu na terenu se je ugotovilo, da konfiguracija 
terena je take narave, da na tem delu ni moč vzpostaviti javnega dobra. 
Stranka se je po tem še nekajkrat zglasila na MONG, vendar dokončno njeno stališče je, da 
mestni občini njene parcele ni pripravljena več niti prodati niti zamenjati. In je tako 14.4.2011 
zaprla pot na parc.št. 631/6 k.o. Grgar. V januarju 2014 sta solastnika parcele 631/6  pridobila 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na predmetni parceli. 
Postopek razlastitve  ni prišel v poštev. 
Mestna občina Nova Gorica je mnenja, da bi lahko krajani, ki zatrjujejo, da nimajo dostopne 
poti  uspeli preko sodišča z zahtevo za vzpostavitev sluţnosti oz. nujne poti. 

 
 
16. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR je podal naslednjo pobudo:       

Ţe dalj časa spremljam problematiko plazu na Gradišču nad Prvačino ter posledično 
tudi ostalih nevšečnosti, ki so s tem povezane. Nekateri prebivalci, ki so tudi vam v 
občinski upravi poznani, ţe dalj časa zaman prosijo za uslišanje njihovih prošenj po 
resni sanaciji razmer. Opozarjajo, da se tudi njim tako kot na plazu v Šmihelu, za 
katerega je občina končno prevzela odgovornost sanacije, premikajo stene in objekti v 
celoti in tako nastaja škoda ter nevarnost za ţivljenje. Sanacija naj ne bi bila tehnično 
brezhibna in je zgolj delna. Opozarjajo tudi na različno obravnavo posameznikov v 
kraju, glede na to, kako naj bi občina, krajevna skupnost in vplivni posamezniki 
pristransko in v korist samo nekaterih prebivalcev delno urejali nastale razmere, 
predvsem za reševanje ozko zasebnih teţav. Nekateri posamezniki so bili bodisi v 
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sklopu plazu neposredno, bodisi pa posredno pri urejanju posledic na urejanju cestišč 
in poti, neposredno oškodovani v naravi, na primer z zemljišči, uničenimi sadovnjaki in 
vinogradi, po njihovem mnenju v deset tisoče evrih.  
Opozarjajo tudi na to, da je glede dogajanj, projektov in izvajanja del v krajevni 
skupnosti nimajo ne informaciji, ne moţnosti vpliva, ker baje krajevna skupnost ne 
deluje tako, kot bi po občinskih aktih morala. Zato tudi prosim, da nad tem sluţba za 
krajevne skupnosti opravi nadzor. Vsa na kratko opisana problematika je občinskim 
sluţbam ţe poznana, saj so omenjeni prebivalci tako na občini kot na ravni drţave ţe 
iskali pomoč, a pravijo, da jih tako občinska uprava kot tudi glede sanacije plazu 
drţavna uprava ne jemlje resno in se iz njih » dela norca«. V kolikor se občina in njene 
sluţbe ne bodo primerno, strokovno in pošteno odzvale, napovedujejo, da bodo storili 
vse, da bo pravici in resnici zadoščeno. 
Zato občinsko upravo in njene pristojne sluţbe pozivam, da se na njim poznano 
problematiko nemudoma odzovejo in v kolikor je tako, kot pravijo prizadete osebe, 
pričnejo strokovno, nepristransko in pošteno reševanje njihovih teţav. Prebivalci 
Gradišča zaradi katerih dajem to pobudo, so občinski upravi poznani, zato vas 
obenem tudi pozivam in prosim, da se enako nemudoma odzovete s sklicem sestanka 
(za to ste bili tako v občinskih sluţbah kot tudi v krajevni skupnosti do sedaj neodzivni) 
in si resno ogledate opisane razmere na terenu in prisluhnite ljudem, ki so občani in 
davkoplačevalci obenem.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Problematika plazu na 
Gradišču nad Prvačino je obseţna in večplastna. Dejstvo je, da je sanacija plazu v pristojnosti 
drţave. Prav tako je dejstvo, da drţava za dokončanje nujnih del, ki jih še mora izvesti v 
okviru sanacije vsaj za letošnje leto nima zadostnih finančnih sredstev. Nekateri prizadeti 
občani so se res obrnili na občino in v tem okviru smo jim nudili strokovno pomoč tako, da 
smo organizirali sestanek pri ţupanu katerega so se udeleţili tudi predstavniki drţave. Vse 
nadaljne zahtevke pa sedaj rešuje pristojno ministrstvo. Drugi del problematike pa je seveda 
povezan tudi z povečanimi količinami meteornih voda na celotnem območju in neurejenimi 
izpusti odplak v naselju, ki je bilo nekdaj manj, danes pa je bolj pozidano in to na terenu, ki je 
po geološki sestavi izjemno plazovito. Za razrešitev problematike bo tako v prihodnje nujno 
urediti odvodnjavanje meteornih voda s cest, stanovanjskih in drugih objektov ter zgraditi 
kanalizacijski sistem, s čimer bi se preprečilo plazenje celotnega pobočja. Začasna rešitev 
posameznega primera brez sistemske rešitve lahko predstavlja  odpiranje teţav in problemov 
na drugih delih pobočja. Občina ima ţe izdelano idejno zasnovo za izgradnjo fekalne in 
meteorne kanalizacije naselja Gradišče nad Prvačino. Za izgradnjo načrtovane infrastrukture 
je potrebno izdelati projektno gradbeno dokumentacijo, urediti vse pogodb v povezavi z 
lastništvom zemljišč po katerih bi potekala in šele nato zgraditi kanalizacijio, za kar pa mora 
biti zagotovljena finančna sredstva. Tako pristojni za navedeno področje v občinski upavi kot 
tudi izvajalec gospodarske javne sluţbe iščejo in preverajo moţne vire pridobivanja dodatnih 
proračunskih sredstev za prihodnja leta. Istočasno pa se izvaja stalni monitoring ter 
opazovanje in spremljanje stanja na plazovih in poškodovanih objektih. V nadaljevanju 
odgovora vam posreduje podrobnejše poročilo, ki ga je pripravil svetovalec za zaščito in 
reševanje: 

 
"Civilna zaščita Mestne občine Nova Gorica je vse od leta 2000, ko se je sproţil plaz 

na Gradišču nad Prvačino, pa do danes, ukrepala v skladu z obstoječo zakonodajo s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njenimi pristojnostmi. Takrat je bilo 
ugotovljeno, da gre za plaz večjega obsega, ki ogroţa ţivljenja ljudi ter njihove nepremičnine 
in premičnine, zato je do sedaj povzročil veliko materialno škodo in ne nazadnje tudi velike 
stroške sanacije in nujnih intervencijskih ukrepov.  
V teh 14 letih so bili sprejeti ustrezni sklepi, ki so omogočili izvedbo nujnih intervencijskih 
ukrepov na tem območju. Poleg tega so bile izvedene številne geološke in geomehanske 
raziskave in ustrezni monitoringi terena s strani pristojnih strokovnjakov. V teh letih je civilna 
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zaščita MONG-a komunicirala z drţavnimi sluţbami, ki so pristojne za reševanje tovrstne 
problematike – za plazove večjega obsega. Posledično je bil izdelan  lokacijski načrt za 
omenjeni plaz, na podlagi katerega  naj bi se izvedla takrat predvidena sanacijska dela.  
V Uradnem listu RS ( št. 21/02 ) je bil  objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic 
določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001. Ta določa tudi ukrepe za 
plaz Gradišče in sicer : 

 preprečitev širjenja in ustalitev plazu z izgradnjo objektov vodnogospodarske 
infrastrukture; 

 zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje zaradi plazu poškodovanih objektov 
drţavne ali lokalne infrastrukture, kulturnih spomenikov  

 zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov. 
 
Leta 2010 je MOP zgradilo pilotno steno in nov stanovanjski objekt za ogroţeno druţino. Niso 
pa sanirali devet  poškodovanih stanovanjskih objektov, ki so bili v lokacijskem načrtu 
predvideni za sanacijo. 
 
Mestna občina Nova Gorica je po sprejetju tega zakona, na obeh plazovih izvajala samo 
nujne intervencijske ukrepe, kot so : 

 izdelava načrta evakuacije ogroţenih prebivalcev v primeru hipnega zdrsa plazu, 

 zagotavljanje začasnih bivalnih  prostorov za nastanitev ogroţenih prebivalcev, 

 zagotavljanje nadomestnih stanovanj za najbolj ogroţene občane, 

 evakuacija in nastanitev ogroţene druţine, 

 popis del za izdelavo projekta , 

 izdelava predračunskega elaborata, 

 stalni monitoring ter opazovanje in spremljanje stanja na plazovih in poškodovanih 
objektih, 

 dodatne meritve vode in inklinaciji v vrtinah, 
 
V omenjenem času (14 let), je bilo za izvajanje najnujnejših ukrepov za zagotavljanje 
osnovnih  ţivljenjskih pogojev in varnosti prebivalcev, iz proračuna MONG porabljenih več kot 
230.000 EUR."  
            
 
17.   SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC  je podala naslednjo pobudo:      

Ravno tako bi se zahvalila glede modela mnoţičnega vrednotenja nepremičnin. Zadnji 
stavek, ki sem ga dobila v odgovoru je, da bo mestna občina to sporočila drţavi in ji 
predlagala prerazporeditev območij v občini na niţje vrednostne ravni, primerljive z 
referenčnimi občinami. Zanima me samo oziroma bi ţelela, da gre to v sklepe 
izvršene, neizvršene in seveda tudi bi ţelela vendarle en tak okvirni zakonski rok.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V 
odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-313/13, z dne 20. 3. 2014 je, kot eden od razlogov za 
razveljavitev Zakona o davku na nepremičnine, navedena tudi problematika (ne)moţnosti 
pritoţbe na modele mnoţičnega vrednotenja. Iz tega naslova uprava MONG meni, da 
trenutno ni potrebno sprejemati sklepov.  
 

 
18. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog:      

Dajem predlog, da MONG odkupi tako imenovano Titovo sobo, ali tako imenovani 
duplikat pohištva Titovega kabineta, s katerim je bila opremljena pisarna direktorja 
Mebla, ki se trenutno prodaja iz stečajne mase Mebla Jogi. Ocenjena vrednost je 
6.000,00 EUR in je zanjo zelo veliko zanimanje. Dovolite mi obrazloţitev predloga. 
Titova soba sodi med vrhunske izdelke solkanskih mizarjev. Naročilo je bilo za 
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takratnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza in izdelavo tega pohištva je 
delovodja v tovarni pohištva Anton Sajovic zaupal solkanskim mojstrom Alojzu Ţerjalu, 
Virgiliju Bratini, Štefanu Janezu Gomiščku ter Janezu Srebrniču. Sodelovali so tudi 
zunanji sodelavci Dolinar, Bavčar, Lipovţ. Pohištvo okrašeno z bogatimi ročno 
izdelanimi detajli, ki so jih v glavnem izdelali rezbarji iz Prekmurja, je dragoceno zaradi 
bogatega obrtniškega znanja in tradicije solkanskega mizarstva in je kot naročilo v 
povojnem času, ki je bil nenaklonjen zasebništvu, tudi izjemno priznanje za solkanske 
mizarje. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Strinjamo se, da gre v 
primeru tako imenovane Titove sobe oziroma duplikata pohištva Titovega kabineta, s katerim 
je bila opremljena pisarna direktorja Mebla, ki se trenutno prodaja iz stečajne mase Meblo 
Jogi, za vrhunske izdelke solkanskih mizarjev in bi bil nakup sobe priznanje izdelovalcem 
tega pohištva. 
MONG v proračunu za leto 2014 nima predvidenih sredstev za namen odkupa kot ga 
predlaga svetnica.  
Odkup umetniških del ali izdelkov lokalnih izdelovalcev ni prioritetna naloga lokalne skupnosti, 
sploh v času zaostrene gospodarske situacije. 
Predlog smo posredovali tudi javnemu zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica. Prejeli 
smo naslednje mnenje: 
»Goriški muzej je ţe ob prvem obvestilu o prodaji replike pohištva za kabinet maršala Tita, 
izdelane po originalu iz delavnic solkanskih mizarjev in v uporabi kot pohištvo direktorja 
pohištvene industrije MEBLO, izrazil zanimanje za pridobitev replike kot pomembne kulturne 
dediščine goriškega prostora tako etnološkega kot zgodovinskega značaja. Muzejska 
vrednost replike je v dejstvu, da gre tako za izdelek tradicionalne mizarske obrti solkanskih 
mizarjev, kot za predmet, ki simbolno izkazuje povezavo z nekdanjo Jugoslavijo ter prav tako 
simbolno izkazuje tudi začetke in vzpon pohištvene industrije, nastale prav na mizarski 
tradiciji solkanskih mizarjev, ki je razcvet doţivela v šestdesetih do osemdesetih let 20. 
stoletja prek razvoja tovarne pohištva MEBLO.  
Goriški muzej je pripravljen prevzeti repliko pohištva kabineta maršala Tita, vendar jo lahko le 
shranimo v depoju Goriškega muzeja in jo v sedanjem trenutku ne moremo predstaviti v 
razstavnem prostoru.«  
 
 
19. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Prav tako pa bi ţelela opozoriti na prestavitev spomenika brigadirjem ob 60. letnici 
gradnje Nove Gorice iz Bevkovega trga na trg Vrtnica. 
Vzdrţala se bom komentarjev in zaupala strokovnjakom glede umeščanja v prostor,  
bom pa opozorila na naslednja dejstva: 
-spomenik pokojnega akad. kiparja Zmaga Posege je bil izdelan za prostor na 
Bevkovem trgu  in z vegetacijo v ozadju ter v sozvočju z maketo mesta arh. 
Ravnikarja, ki pa je ne bodo selili drugam. 
-glede premestitve spomenika so odgovorni na MONG preskočili najbolj pomembno  
dejstvo, da za dovoljenje niso zaprosili dedičev, ki se s premestitvijo na ta prostor ne 
strinjajo. 
Zanima me, sedaj ko je trg končan, kako se namerava rešiti nastali problem? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je v sodelovanju s Projektno pisarno 
(UD) posredoval naslednji odgovor: V sklopu priprave prenove Bevkovega trga in ploščadi 
Vrtnice, je bil predviden tudi premik spomenika Brigadirjem, delo pokojnega kiparja Zmage 
Posega. S predvidenimi novimi ureditvami na prvotni lokaciji spomenika ter zaradi 
predvideniih gradbenih del, se je v procesu načrtovanja iskalo primernejšo lokacijo, ki bi 
spomeniku zagotovila ustrezno prepoznavnost in veljavo, obenem pa ohranila berljivost in 
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razumevanje avtorjevega dela v največji moţni meri. Nova lokacija je bila izbrana z velikim 
spoštovanjem do avtorja in spomenika samega.  
V kolikor ne bi šlo za pokojnega avtorja, bi se vsekakor pred predstavitvijo spomenika 
posvetovali z avtorjem in skupaj z njim iskali morebitno novo lokacijo. To ţal v tem primeru ni 
bilo mogoče. Se je pa o spremembi lokacije obvestilo dediče in se o novi lokaciji z njimi tudi 
pogovorilo. Pomanjkanje ustrezne komunikacije z dediči, je sicer res privedlo do 
nesporazumov, za katere pa se je MONG tudi ustrezno opravičil.   
 
 
20. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:       

Na seji 21. 3. 2013 sem na prošnjo KS Solkan opozorila na dolgotrajne postopke 
glede odkupa  zemljišča od podjetja MINI GO, ki je postalo lastnik bivše trgovine 
Mercator na Trgu M.A. Plenčiča in dela zemljišča, ki je na Trgu J. Srebrniča.  
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo mi je na seji aprila 2013 na vprašanje 
takole odgovoril, citiram: »Postopek, ki je predmet pobude svetnice, je v teku. Z 
lastnikom zemljišč še usklajujemo parcelacijo, s katero bomo natančno odmerili obseg 
zemljišč, ki bodo predmet odkupa. Odkup bo izveden v skladu z načrtom.« 
Od takrat je minilo debelo leto in postopek je očitno še vedno v teku, le da se je lastnik 
upravičeno lotil ograjevanja svojega zemljišča. Kaj to pomeni za krajane in KS Solkan 
si lahko samo mislimo. 
Ponovno sprašujem, ali je odkup še v skladu z načrtom, zakaj do odkupa še ni prišlo 
in kje so nastale ovire? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V letu 
2013 smo parcelirali zemljišče, ki je predmet odkupa MONG, usklajeno z namenom ureditve 
javne površine (parkirišča in trg) ter zagotovitve dostopne poti do novega kontejnerskega 
mesta. Postopek se je zavlekel, ker se lastnik ni strinjal s predlogom parcelacije in s ceno. V 
letu 2014 smo z lastnikom prišli do dogovora, tako da je v teh dneh kupoprodajna pogodba v 
postopku podpisovanja.  
 
 
21. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC  je postavila naslednje vprašanje:   

Parkirišče nasproti Arena Bara na Ulici Milojke Štrukelj (po solkansko »svinjski plac«) 
še vedno ni urejeno, četudi ga občina, ki je lastnik, oddaja  v najem. 
Zanimajo me načrti s tem parkiriščem, ali ga občina sploh misli urediti in kdaj? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V letu 
2013 je bil izdelan projekt za izvedbo del za ureditev parkirišča, kolesarske poti ob parkirišču 
in kontejnerskega mesta ob Ulici Milojke Štrukelj. Izdelan je bil projektantski predračun, 
trenutno čakamo na ponudbe za izvedbo gradbenih del in usklajujemo faznost izvedbe z 
bodočo prometno ureditvijo kriţišča Lavričeva, Prvomajska ulica ter Ulica Milojke Štrukelj. 
 
 
22. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:      

Novo načelnico oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo naprošam, da bi 
čimprej oziroma še v tem mandatu pripravila za obravnavo in sprejem odlok o izgledu 
mesta, ki ga čakamo ţe okroglih sedem let.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Osnutek Odloka o izgledu mesta je bil pripravljen, a je zaradi svoje kompleksne narave 
posega v cel niz drugih aktov MONG. Trenutno se skrbno preučuje vplive odloka na druge 
akte MONG oziroma spremembe in načine, kako smisleno pristopiti k ureditvi vsebin, ki jih 
odlok obravnava.  
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23. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog:       

Predlagam, da Tehnološki park po uspešnem »Start up vikendu« pripravi tudi razstavo 
v mestni hiši na temo »Inovativna znanja«, kjer naj predstavi aktivnosti in programe 
Tehnološkega parka, storitve in proizvode članov Tehnološkega parka. 
Razstava bo pripomogla ne zgolj k prepoznavnosti dela Tehnološkega parka, pač pa 
dala vedenje in upanje v kriznih časih vsem, ki imajo pogum za samostojno 
podjetniško pot. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Za odgovor smo zaprosili Primorski tehnološki park, ki vam ga tudi posredujemo: 

»Zahvaljujemo se vam za podano pobudo in vam sporočamo, da se z idejo za razstavo v 

mestni hiši popolnoma strinjamo, saj smo jo identificirali tudi sami. 

Z načrtovanjem koncepta in aktivnostmi za pripravo razstave smo pričeli ţe v začetku aprila, 

prav tako imamo tudi ţe rezerviran termin, in sicer bo razstava potekala v času od 

ponedeljka, 23. 6. 2014 do nedelje, 29. 6. 2014 v Mestni občini Nova Gorica. 

Osrednja tema razstave bo: 

 predstavitev najpomembnejših programov tehnološkega parka, kot so Startup vikend, 

Start:up center in inkubator tehnološkega parka, co-working prostori in programi 

mentoriranja Startup Garage in Start:up Geek House, Business Meetups Nova Gorica 

itd.) ter 

 predstavitev izdelkov in nalog podjetniškega tekmovanja za mlade, POPRI – podjetje 

za prihodnost. 

Interes za sodelovanje podjetnikov, ki so vključeni v Primorski tehnološki park, da se z 

razstavo svojih izdelkov in storitev oziroma na morebiten drugačen način v okviru razstave 

predstavijo lokalnemu okolju, še preverjamo. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo.« 

 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 
 
 
1. SVETNIK ANTON PERŠIČ je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Na zadnji seji sem vprašal glede dveh svetilk javne luči na zahodnem delu občinske 
stavbe in odgovor je bil, da v bistvu ne vedo za katere luči sprašujem, ker sta tu dva 
para, po dve svetilki. Dve svetilki sta bili na prehodu za pešce in zaradi ukinjanja 
prehoda za pešce nista več aktualni, drugi dve svetilki naj bi bili postavljeni ravno pri 
spomeniku in to ţe deset let. Ampak sam bom rekel, da vidim te svetilke komaj dva 
meseca in če so to tiste, če smo jih komaj pred dvema mesecema montirali in vgradili, 
potem sprašujem o teh. Lahko da spadajo k spomeniku, ampak prej jih ni bilo in sedaj 
bi morali vedeti, da so bile na novo narejene.  
 

Odddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor smo preverili in ugotovili, da je odgovor na mestu. S svetnikom smo skupaj preverili 
dejstva in odgovor, na kar se je svetnik z odgovorom strinjal. 
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2. SVETNICA KAJA DRAKSLER je izrazila naslednje nestrinjanje s prejetim 
odgovorom:  
Tu podajam svoje nestrinjanje s prejetim odgovorom na vprašanje o ureditvi kroţnega 
kriţišča pri Brumatu v Solkanu.  
V odgovoru navajate, da je ureditev kroţišča del načrtovanega urejanja kriţišč in 
kolesarskih poti v mestu. Kroţišče pri Brumatu je bilo izbrano kot prioritetno zaradi 
številnih pobud občanov in ocen z vidika varnosti v cestnem prometu. Istočasno je 
potekala tudi priprava na izvedbo projekta izgradnje centralne čistilne naprave. 
Zanima me, zakaj se niste odločili za začasno kroţišče? V Novi Gorici je veliko 
plastičnih kroţišč, ki so bila postavljena nekaj časa. Zanima me, zakaj se to ni zgodilo 
tudi v Solkanu? Tako bi recimo začasno rešili to problematiko in obenem počakali, da 
se sprejme še odločitev o centralni čistilni napravi. Zanima me, kako se je prebivalce v 
neposredni bliţini obveščalo kaj se dogaja? Prav tako pa me zanima, koliko 
kolateralne škode, če lahko temu sploh tako rečemo, je bilo povzročeno, in sicer tu 
prosim za natančen znesek, koliko bomo občanke in občani plačali za to napako?   

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Odgovor bo svetnici posredovan 
naknadno.  
 
 
3. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom: 
Moram priznati tudi moje nestrinjanje k temu odgovoru. Vprašanje, ki sem ga postavil, 
je bilo podobno kar je govorila prej kolegica Kaja, se pravi, da se je v Novi Gorici v 
zadnjem obdobju veliko investiralo v izgradnjo novih stalnih kroţišč. Kljub temu, da 
nisem zadovoljen le-teh in da v občini ni denarja, so nekatera začasna kroţišča iz lego 
kock, katera bi morala sluţiti v študijske namene in pokazati ali so rešitve dobre ali ne, 
ste v občinski upravi sami sprejeli odločitev o njihovi stalni izvedbi. Potem vam tudi 
navajam na katera kroţišča mislim. Zanimivo, v odgovoru se strinjate s tem, kar vam 
predlagam, da se mestna občina zaveda  posledic spreminjanja prometa zaradi 
ureditev in je v letu 2013 pristopila k pripravi projektne naloge za Celostno urejanje 
kroţišč na območju mesta Nova Gorica kot del strokovnih podlag za potrebe priprave 
Strategije prometa in prometnega načrta.  
Kolikor vem, se ta strategija dela ţe deset let, ampak ne glede na to, če pripravljate 
neko ureditev, neko strategijo, kako se bo to delalo, zakaj potem za boţjo voljo delate 
kroţišča. Se pravi, to se dela kar nekaj v naprej, kar tako stihijsko in potem še 
odgovarjate, da se strinjate, da se izvede postopek z vključevanjem javnosti ter s 
postopkom obravnavanja in sprejemanja na Mestnem svetu MONG. Seveda pa v 
odgovoru ne navajate, kdaj bomo mi to sprejemali. Tako, da glede na to kar se dogaja, 
bi mogoče pričakoval, da se bo o teh kroţiščih dejansko razpravljalo potem, ko bodo 
ţe narejena. Prav tako mi odgovarjate, da ste upoštevali karakteristike 
semaforiziranega kriţišča pri Brumatu za potrebe izgradnje kroţišča. To na ţalost ne 
gre. Lahko nekdo v občinski upravi tako razlaga, ampak strokovno mislim, da so 
zadeve popolnoma drugačne in da se zavedate, da gre za kriţišče s črnimi točkami. V 
Novi Gorici je precej kriţišč s črnimi točkami. Ne nazadnje bi lahko omenil enega 
takega na Ajševici, kjer so bile tudi smrtne ţrtve, pa sploh nobeden ne govori o tem.  
Tako, da bi prosil oziroma bi predlagal kar mestnemu svetu, tako kot je tudi kolegica 
naredila in upam, da smo ţe v tej fazi, da pripravite ta dokument in da se ga potem 
obravnava. Jasno pa, da se ga prej predstavi javnosti. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je v sodelovanju s Projektno pisarno 
posredoval naslednji odgovor: Izvedena kroţišča so načrtovana na osnovi prometno tehničnih 
predpisov in bodo ustezno upoštevana pri pripravi Prometne strategije in prometnega načrtu 
Mestne občine Nova Gorica.  
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Prometna strategija MONG se pripravlja kot nadgradnja Načrta trajnostne mobilnosti Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bil izdelan leta 2006 (Ipsum, marec 2006).  Predviden zaključek 
priprave dokumenta za potrebe predstavitve javnosti in obravnavo na mestnem svetu je 
konec leta 2014.  
Uprava MONG je ţe pristopila k ureditvi kroţišča na Ajševici. Ker gre za poseg na regionalnih 
cestah, je potrebno ureditev kroţišča uskladiti z Direkcijo republike Slovenije za ceste.  S tem 
namenom je uprava Mong naročila izdelavo projektne naloge in jo poslala v potrditev na 
Direkcijo republike Slovenije za ceste. Odgovor pričakujemo v kratkem. 
 
 
4. SVETNIK MARKO TRIBUŠON  je podal naslednjo pripombo na prejeti odgovor: 

Najprej bi se zahvalil za korekten odgovor na moje vprašanje o spremembi 
nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijska.   
Zmotilo me je pa v bistvu to, kar je bilo najbolj pomembno in na koncu odgovora je bilo 
citirano, da to ne more biti izvedeno do konca meseca aprila, kar tudi razumem, kar pa 
je z vidika davčne odmere povsem nepomembno. Ravno to je narobe. Ni 
nepomembno, ampak je zelo pomembno, ker če je nepozidano stavbno zemljišče je 
davek oziroma nadomestilo deset ali dvajsetkrat večje, kot če ni. Sedaj se je na srečo 
ali pa na nesrečo zgodilo to, da je davek na nepremičnine padel, kar sem tudi ţe na 
zadnji seji opozarjal in tudi odbor za gospodarstvo, vendar nekatere svetnice in 
svetniki so to vehementno zagovarjali, da to ni potrebno in sedaj me zanima, kdo bo 
povedal ljudem, da bodo zaradi naše nesposobnosti ali pa slabih odločitev plačevali 
davek bistveno, bistveno večji, kot bi ga lahko.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pripravljen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, je v 
največji moţni meri upošteval pripombe občanov, ki so se nanašala na spremembo 
namenske rabe zemljišča iz stavbnega v kmetijsko. Podatki, ki se iz tega naslova lahko 
posredujejo za potrebe odmere davka, bodo lahko posredovani le, ko bo postopek 
sprejemanja sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta zaključen.  
 
Uprava Mestne občine Nova Gorica je podatke za potrebe vrednotenja nepremičnin iz 
naslova predvidene obmere davka na nepremičnine bila zavezana sporočiti skladno z 
veljavnimi predpisi in roki, ki jih je predvidela drţava.  
Uprava bo skladno z Ustavno odločbo št. U-I-313/13 z dne 20. 3. 2014, ki je razveljavila 
Zakon o davku na nepremičnin, pristojnim organom posredovala veljavne podatke za odmero 
nadomestila za nepozidana stavbna zemljišča v predvidenem roku, ki je 30. junij 2014. 
 
 
 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
  


