
 

 

             4  
Številka: 900-13/2010                                                                                
Nova Gorica,  31. december 2010  
  
 
  

P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih 2. seje mestnega sveta, ki je bila 16. decembra  2010 

 
 
V objavo  v Uradni list RS sta bila posredovana naslednja dokumenta: 

 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju MONG 

 Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk.    
 
 
 
Izdani  so bili sklepi: 
 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih konstitutivne seje mestnega sveta, ki je bila 
11. novembra 2010 

 o imenovanju nadzornega odbora MONG 

 o imenovanju statutarno pravne komisije 

 o imenovanju odbora za kulturo, šolstvo in šport 

 o imenovanju odbora za socialno varstvo in zdravstvo 

 o imenovanju odbora za gospodarstvo 

 o imenovanju odbora za prostor 

 o imenovanju komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij 

 o imenovanju komisije za mednarodne odnose 

 o imenovanju komisije za peticije in enake moţnosti 

 o imenovanju predstavnikov MONG za sodnike porotnike  

 ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata dvema svetnikoma Mestnega sveta 
MONG 

 o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Goriška knjiţnica Franceta 
Bevka Nova Gorica 

 ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednice sveta zavoda 
Mladinski center Nova Gorica 

 o imenovanju nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica 

 o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev 
Nova Gorica 

 komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja 

 o predlogu dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoţenjem MONG v letu 2010 -  zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za 
parc.št. 5459/2 k.o. Dornberk 

 o predlogu dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem 
MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Roţna Dolina 

 o predlogu dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja MONG v 
letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina 



 

 o predlogu dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja MONG v 
letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na MONG 

 o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republike 
Slovenije na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica 

 o predlogu dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoţenjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica 
med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije kriţišča pri 
Komunali 

 o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med 
MONG in Hypo Leasingom.  

 
 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 
 

 oddelku za splošne zadeve: 
- svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo: 

Druga stvar pa je naša pobuda, ki se nanaša na celoten mestni svet. Vesel sem, 
da imam to čast, da lahko podam pobudo za spremembo Statuta MONG in 
revizijo poslovnika in da dejansko ţe sedaj na začetku tega mandata uskladimo 
naše delovanje. Dejstvo je, da  statut zajema nekatere stare določbe, stare 
navedbe o KS, pa tudi vsebinsko mislimo, da bi ga bilo potrebno nadgraditi s 
kakšno komisijo, odborom, kakor tudi glede procedure samega dela mestnega 
sveta. Upam, da se bo občinska uprava s tem strinjala in da bodo tudi svetniške 
skupine aktivno pristopile s pobudami za spremembo tega tako pomembnega 
akta za občino.   
Tako kot smo se dogovorili na seji svetniških skupin, bom danes kot vodja govoril 
samo jaz, dejansko pa bomo vloţili tudi pobude in vprašanja, ki so jih v pisni obliki 
oblikovali naši svetniki, in sicer Tomaţ Torkar, Miro Kerševan, Anton Peršič in 
Črtomir Špacapan. Ostale pobude pa bomo podali še v pisni obliki če bo 
potrebno.  

- svetnika Mirana Müllnerja – naslednji predlog: 

Druga stvar, ki bi jo v tem kontekstu rad povedal, je tudi ta, da bi prosil občinsko 
upravo in ţupana, da mestnim svetnikom predstavi tudi sklepe, ki niso bili 
realizirani iz prejšnjega mestnega sveta. Vemo, da je tudi prejšnji mestni svet 
deloval, da je bilo kar nekaj sklepov zadrţanih s strani prejšnjega ţupana, zato 
moramo imeti informacijo, ali bomo o teh vprašanjih govorili v tem mestnem svetu 
oz. da se uskladimo kaj in kako naprej. Upam, da iz omar ne bodo padali kakšni 
okostnjaki in da se bomo lahko pogovorili konstruktivno, tako kot do sedaj, tudi o 
Grgarskih gmajnah, mogoče o problematiki pridobivanja lastništva na Kidričevi 
ulici, pa še kaj bi lahko omenil. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

Predlagam, da se na eni od naslednjih sej mestnega sveta obravnava nasilje nad 
ţenskami v MONG. Namreč, če mi dovolite kratko obrazloţitev. Socialni demokrati 
in demokratke smo tradicionalno zavezani k humanim odnosom med ljudmi in 
preprečevanju vsakega nasilja, še posebej nad tistimi, ki se ga najteţje ubranijo. 
Prva slovenska nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi v partnerskih 
odnosih je pokazala, da je vsaka druga Slovenka v starosti od 15. do 80. leta 
doţivela eno od oblik nasilja v domačem okolju. Najpogosteje so doţivljale 
psihično nasilje 49,3 %, fizično nasilje 23 %, premoţenje nasilje 14,1 %, 
omejevanje gibanja in stikov 13,9 % in spolno nasilje 6,5 %.  
Od 25. novembra do 10. decembra, ko je svetovni dan človekovih pravic, poteka 
16 dni mednarodnega boja proti nasilju nad ţenskami. To je odlična priloţnost, da 
v mestnem svetu obravnavamo to tematiko, ki se nanaša na naše lokalno okolje. 



 

K sodelovanju naj občinska uprava povabi nevladne organizacije, ki se z nasiljem 
srečujejo in ga obravnavajo, ter poročajo o stanju in razmerah v naši občini. 
Skupaj bomo lahko poiskali poti in ukrepe, kako razmere izboljšati. 

- svetnice Dejane Baša – naslednjo pobudo: 
V zadnjem času se soočamo s problematiko druţbe HIT d.d. Nova Gorica. Večino 
informacij dobim iz sredstev javnega obveščanja. Zaskrbljena nad dogajanjem v 
HIT d.d. V imenu svetniške skupine LDS podajam naslednjo svetniško pobudo: 
Na prvo naslednjo sejo mestnega sveta, ki bo v mesecu januarju 2011, se uvrsti 
točka, na kateri se bomo seznanili in obravnavali problematiko HIT-a d.d. 
Kot predstavniki solastnika HIT-a d.d. menim, da moramo biti svetnice in svetniki 
seznanjeni z dogajanjem v tej za Novo Gorico pomembni druţbi ter na podlagi 
podanih informacij tudi sprejeti ustrezne sklepe v tej zadevi. Predlagam tudi, da se 
k predlagani točki povabi poleg uprave druţbe HIT-a še predstavnike vseh 
lastnikov ter predstavnike vseh reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v druţbi HIT 
d.d.  

- svetnika dr. Roberta Goloba – naslednji predlog: 

Najprej imam proceduralni predlog. Gre za manjši zaplet, ki smo ga predvidevali 
ţe, ko se je iztekal prejšnji mandat, ko je šlo za pobude in vprašanja svetnikov v 
prejšnjem mandatu. Zgleda, da ste vse tiste vrgli stran, pa je bila med njimi 
sigurno tudi kakšna koristna, ki ni bila odgovorjena. Zato predlagam, da se vsaj 
tistim svetnicam in svetnikom, ki smo ponovno svetniki, posreduje odgovore na 
pobude iz prejšnjega mandata, ker svet ni nastal z volitvami, ampak bistveno prej, 
torej da je kontinuiteta in da se pobude in predloge posreduje in smatra kot 
odprte.  
 
 

 oddelku za družbene dejavnosti: 
- svetnika Otona Filipiča – naslednjo pobudo: 

Z dnem 1. 1.2011 preneha veljati subvencioniranje dijaških vozovnic za dijake 
vozače. Glede na to, da je mestni avtobus subvencioniran za vse Ijudi, je 
korektno, da se enake moţnosti zagotovi tudi dijakom vozačem iz bolj oddaljenih 
krajev, do mesta. 
Tako za dijake osnovnih, kakor tudi srednjih šol, subvencioniranje v višini zneska, 
ki je iznad cene prevoza mestnega avtobusa. 
V nasprotnem primeru se postavlja v neenakopraven poloţaj in v teţak finančni 
poloţaj starše otrok, še posebej tiste z več otroki, ki jim je to izdaten zalogaj. V 
demografskem deficitu, ki smo mu priča, pa je na to potrebno polagati še toliko 
več pozornosti, kot tudi z vidika, da se ohranja poseljenost podeţelja. 
Glede na to, da so bile vozovnice subvencionirane ţe doslej, dajem pobudo za 
nadaljevanje subvencioniranja po gornjem predlogu. 

- svetnika Otona Filipiča – naslednjo pobudo: 
Preveriti je, da se ne bi prekinjala stimulacija tudi za novorojenčke. Dajem pobudo 
za preveritev ustreznosti višine teh subvencij in morebiti uskladitev s povišanjem 
in popravkom, in sicer, naj se subvencija glede na vsako naslednje rojstvo 
proporcionalno veča. Nastaviti je tudi določene varovalke in pogoje npr. o 
drţavljanstvu itd. To prispeva k ukrepu dolgoročne vzdrţnosti, ne nazadnje tudi 
pokojninske blagajne.  

- svetnika dr. Roberta Goloba – naslednjo pobudo: 
Druga pobuda je vezana na pobudo glede plačila oz. subvencioniranja dijaških 
vozovnic. Ker vem, da bo odgovor oddelka negativen, bi predlagal, kajti sklepa ne 
morem predlagati direktno, ampak kljub temu – po zakonu o izvrševanju 
proračuna in verjetno tudi po našem odloku o izvrševanja proračuna veljajo do 
sprejema novega proračuna dvanajstine. Ker smo to postavko ţe imeli v letošnjem 
letu, prosim, da se ne bi zgodilo v januarju ali pa pred  sprejemom proračuna, da 
se te dvanajstine ne bi izvajale. Se pravi, dvanajstine v smislu subvencioniranja 



 

do sprejema novega proračuna, so. Če bomo v novem proračunu 2011 sprejeli, 
da nas ta zadeva ne zanima več, potem bomo lahko to subvencioniranje umaknili. 
Sklepa ne morem predlagati, ker pač točke ni še na dnevnem redu. 

- svetnika Tomaža Torkarja – naslednjo pobudo: 
Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/2009) v 19. členu določa vsebino 
poročila, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, kateremu 
morajo biti priloţene fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je bila finančna 
konstrukcija odobrenega programa ali projekta realizirana s strani prijavitelja 
naimani v višini lastnih sredstev opredeljenih v priiavi na javni razpis in v višini 
odobrenih sredstev na javnem razpisu. 
Menim, da podčrtana določba o vsebini poročila deluje nestimulativno in s tem 
marsikatero društvo odvrne od prijave na razpis. 
Predlagam, da strokovne sluţbe ponovno pregledajo omenjeni odlok in pripravijo 
ustrezne popravke. 
 

  

 Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe: 
       -    svetnika Otona Filipiča – naslednjo pobudo: 

Odvajanje komunalnih odpadnih voda iz naselja Sveta Gora. Podajam pobudo za 
nadaljevanje postopkov za izgradnjo kanalizacijskega voda Sveta Gora - Grgar. O 
tem je bilo leta 2007 ţe podpisano pismo o nameri za realizacijo projekta, in sicer 
s strani mestne občine Nova Gorica, petih okoliških občin, Goriških vodovodov in 
RRA. 
Ker je območje kulturno, versko romarsko, turistično, humanitarno ter vzgojno 
izobraţevalno središče, je s tem za lokalno skupnost kot širše izjemnega pomena. 
Ker je trasa voda smiselno logična po cesti Sv. Gora - Grgar, je vzporedno s tem 
predvideti asfaltno prevleko, s katero tudi naselju Grgar doprinesemo dodano 
vrednost v smislu turistične infrastrukture. 

- svetnika Otona Filipiča – naslednjo pobudo: 

Koncesija za pluţenje  krajevnih poti po KS. Dajem pobudo za preveritev 
zakonitosti podelitve koncesije za pluţenje vseh krajevnih poti v MONG enemu 
koncesionarju. Preveriti, ali je to morda neposredna podelitev koncesije, ki je po 
informacijah nezakonita. 
Prijavo na koncesijski razpis je potrebno omogočiti vsem zainteresiranim. 
Koncesije je po mojem mnenju razdeliti po območjih, saj ena organizacija 
celotnega območja terena naenkrat v zimskih razmerah fizično v primernem času 
ne more obvladati. Koncesija enemu izvajalcu, kateri je nadalje posrednik dela 
naprej drugim pod izvajalcem, je neracionalna in za občino finančno škodljiva.  

- svetnika dr. Roberta Goloba – naslednjo pobudo: 

Tretja stvar, ki je mogoče najdaljša. Danes so me seznanili pobudniki akcije v 
zvezi z ureditvijo ogrevanja v stanovanjskih blokih na Gradnikovi, bili so ţe pri 
ţupanu in v občinski upravi, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da dam pobudo 
tudi kot mestni svetnik, ker konec koncev za KENOG odgovarja v veliki meri ravno 
mestni svet. Predlagam, da se celovito pregleda problematika ogrevanja na 
Gradnikovih brigadah. Gre za več različnih segmentov, pa vas ne bi utrujal, kaj 
vse je tu notri, vendar bom samo naštel: od zagotavljanja tehničnih parametrov z 
vidika primernih temperatur v sekundarnem omreţju v tem primeru oz. ob vstopu v 
bloke, do tarifnih pravilnikov o obračunu ter nenazadnje samega odloka o 
zagotavljanju javne gospodarske sluţbe za daljinsko ogrevanje v mestni občini, ki 
bi ga bilo treba prevetriti, tudi s to moţnostjo, da se omogoči v bodoče na 
določenih območjih konkurenca na tem območju. Danes se dogaja nekaj drugega. 
Ker ne dovolimo konkurence med klasičnimi energenti (beri: fosilnimi), so se 
začeli ljudje preklapljati na elektriko, ker je to najceneje. Lahko pa vam povem, da 
je to absurd, da se na neki lokaciji, kjer imamo daljinsko ogrevanje s toplo vodo, 



 

dosti bolj splača ogrevati na elektriko. Potem pa daljinskega ogrevanja ne rabimo 
in KENOG kar ukinimo! Nekaj je tu zelo zelo narobe in skrajni čas je, da se tega 
temeljito lotimo. Zato pričakujem, da bomo v roku naslednje seje dobili prvo 
pojasnilo, potem pa da bomo imeli to točko v kratkem tudi na dnevnem redu. 

- svetnika Tomaža Slokarja – naslednji predlog: 

V imenu svetniške skupine bi samo spomnil na eno problematiko. Namreč, ţe v 
prejšnjem mandatu mislim, da je bila ţe dvakrat dana pobuda oddelku za 
infrastrukturo glede problematike parkiranja v Novi Gorici. Ne govorim o 
problematiki, ki je povezana z SGP, ampak v zvezi s parkiranjem na javnih 
površinah, ki so bodisi v lasti ali kot javno dobro MONG. Ta pobuda je ţe bila 
dana in bi samo prosil, če bi se lahko dobilo odgovore na tisti del pobud, ki so bile 
tudi v letošnjem letu oz. pred dvema letoma podane. Se pravi, moţnost parkiranja 
na parkiriščih, ki so funkcionalno zemljišče oz. ki naj bi bila kot funkcionalno 
zemljišče posameznih stanovanjskih blokov, jih pa uporabljajo tudi drugi in 
stanovalci imajo zelo velike teţave pri parkiranju. 

       -    svetnika Antona Peršiča – naslednji predlog: 

Tehnologija in razvoj pogonskih agregatov v avtomobilski industriji prehaja s 
fosilnih goriv na čistejšo električno energijo, to pa narekuje posodobitev oziroma 
izgradnjo potrebne infrastrukture, ki bo omogočala priklop in polnjenje 
avtomobilskih akumulatorjev z električno energijo. Predlagam, da mestna občina 
vključi v svoje razvojne naloge tudi izgradnjo oz. posodobitev javnih parkirišč v 
občini s potrebno infrastrukturo za polnjenje avtomobilskih pogonskih 
akumulatorjev. Predlagam tudi sklep, da morajo biti vsa nova parkirišča 
opremljena s potrebno infrastrukturo. Predlog naj se upošteva ţe pri pripravi 
občinskega proračuna za obdobje 2011.  

- svetnika Tomaža Torkarja – naslednje vprašanje: 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006) v 112. členu 
določa, da okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja lahko predpiše tudi občina, 
kadar gre za onesnaţevanje okolja lokalnega pomena. Takšna okoljska dajatev je 
prihodek proračuna občine. Ţal nisem mogel iz preteklih proračunov MONG 
razbrat, kolikšen je obseg teh dajatev, zato sprašujem: 
1. Kdo so zavezanci za okoljsko dajatev v Mestni občini Nova Gorica in kolikšna je 
njihova okoljska dajatev? 
2. Kolikšen je bil celoten prihodek občine v preteklih letih iz tega naslova? 

        -   svetnika Mira Kerševana – naslednji predlog: 

Predlagam, da mestna občina zahteva od pristojnih drţavnih institucij, da takoj 
očistijo strugo reke Vipave, ki je v letošnjem letu ţe dvakrat močno poplavila. 
Kmetom, ki jim je Vipava uničila pridelek, pa povrniti stroške, ki so jim nastali 
zaradi izpada pridelka. Predlagam, da vseh pet občin, skozi katere teče reka 
Vipava, nastopi skupno pri reševanju navedenega problema. 
Problem poplav je zelo verjetno povezan s slabim vzdrţevanjem struge reke 
Vipave in pritokov. Ţe precej let se struga kosi samo na melioracijskih poljih in to 
samo zgornji del. Drevje in grmovje v spodnjem delu ob vodi se ne čisti. Kjer niso 
melioracijska območja, se niti košnja ne izvaja. Drevje in grmovje, ki se poveša v 
vodo, še bolj zmanjšuje pretok ob visokih vodah. Prihaja tudi do spodkopavanja 
breţin in zaţiranja v parcele in le redko se te probleme rešuje. Sama struga se 
tudi zasipa z nalaganjem grušča. Potrebno bi bilo čiščenje struge in ta material bi 
se lahko koristno uporabilo za navoz na poljske ali gozdne poti ob boljši 
koordinaciji izvajalcev enih in drugih del. Sicer je čiščenje in odvoz na deponijo 
draţji, navoz gramoza na poti na veliko razdalje pa tudi. Včasih so bila mesta ob 
Vipavi, kjer so lahko kmetje nalagali gramoz za posipanje poljskih poti in so hkrati 
tudi čistili strugo, sedaj pa to ni več mogoče oz. je prepovedano.  
Proučiti bi bilo treba tudi druge moţnosti za zmanjševanje poplav ob reki Vipavi. 
Ob izvajanju melioracijskih del v osemdesetih letih je bilo rečeno, da struga 
ustreza 100 letnim vodam in prva leta ni bilo poplav, sedaj pa imamo stoletne 



 

vode ţe dvakrat na leto, ko se voda razlije po okoliških poljih in nasadih. Lastniki 
poplavljenih zemljišč se sprašujejo, ali sploh kaj posaditi, še manj pa posejati. 
Marsikdo je letos pridelek pustil kar na drevesu ali njivi, ker mu je voda preplavila. 

- svetnika Mira Kerševana – naslednjo pobudo: 
Cesta Gradišče - Dornberk je bila asfaltirana pred več kot 40 leti. Prekrita je bila s 
3 cm asfalta. Cesta se iz Gradišča nadaljuje v Renče, v občino Renče-Vogrsko. 
Vsa leta je bila  močno obremenjena: večalo se je število avtobusov, tovornajkov, 
ki so vozili tovor iz Goriških opekarn proti Kopru, v zadnjem času pa še tovornjaki, 
ko je potekala sanacija plazu na Gradišču. Bivši ţupan g. Mirko Brulc je obljubil, 
da bo občina cesto obnovila, ko bo končana sanacija plazu. V letu 2010 je občina 
obnovila primarni vodovod Dornberk - Gradišče. Po končanih delih so izvajalci 
vzpostavili cesto v prvotno stanje, poasfaltirali so polovico cestišča, polovica pa je 
ostala enaka oziroma je stanje še slabše. Vaščani na Gradišču so prepričani, da v 
mestni občini ni slabše ceste. 
Oktobra letos je Krajevna skupnost Gradišče v sodelovanju z Društvom za kulturo, 
turizem in razvoj Renč odprla Gregorčičevo spominsko in sprehajalno pot. 
Pričakovati je veliko ekskurzij osnovnošolcev, ki vedno radi obiščejo kraje, kjer je 
ţivel in ustvarjal Simon Gregorčič. Tudi druge skupine turistov se rade ustavijo na 
Gradišču in obiščejo spominski park Simona Gregorčiča in Joţefa Tominca. Teţko 
pa je vabiti goste na Gradišče, ko je cesta komaj prevozna. 
Omenim naj še to, da cesto Renče - Gradišče - Dornberk uporabljajo kot 
obvoznico v primeru zapore ceste Volčja Draga - Dornberk. 

 
 

 oddelku za gospodarstvo: 
         -  svetnika Črtomirja Špacapana – naslednje vprašanje: 

Pomemben vir prihodkov občinskega proračuna predstavljajo prihodki iz naslova 
koncesijskega davka od posebnih (igralnice in saloni) iger na srečo. V predlogu 
strategije IGER NA SREČO je predvideno, da se zdruţita »davek od iger na srečo 
(ki v celoti pripada proračunu) in koncesijski davek, ki pripada lokalnim skupnostim 
v višini 47,5 %. V strategiji ni navedeno, kako naj bi se nov (skupni) davek delil. 
Kaj je bilo narejenega s strani občinske uprave, da bi se ţe v strategiji nedvoumno 
napisalo, da pripada del (in kolikšen) skupnega davka lokalnim skupnostim? 

Prav tako sprašujem, kaj je bilo ukrenjenega, da bi se deleţ davka pravičneje 

razdeljeval, da bi ga prejemale le lokalne skupnosti, kjer se dejavnost dejansko 

izvaja? 

Opomba: V eni od prvotnih verzij strategije je bilo navedeno, da bodo prejemale 

koncesnino le lokalne skupnosti, kjer se posebne igre na srečo izvajajo, kasneje 

pa je ta tekst izginil. 
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