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Številka: 900-28/2015-1 
Nova Gorica, 16. september 2015    
  
 
 

O D G O V O R I 
 

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

 
 
 
8. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. julij 2015   

 
 

1. SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je postavila naslednje vprašanje:     
Kot prebivalka naselja Prvačina ne morem mimo vprašanja glede investicije 
kanalizacijskega omrežja in pa čistilne naprave za naselji Dornberk in Prvačino. Glede 
na dejstvo, da je bilo kanalizacijsko omrežje tako kot čistilna naprava zgrajeno že skoraj 
pred desetletjem, postavljam naslednja vprašanja.  
Kolikšna sredstva so bila namenjena za to investicijo in tu mislim na vsa sredstva v 
vsem tem obdobju? Ali je družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. naročila 
revizijsko mnenje oziroma študijo, ki kaže na vzroke nedelovanja kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave ter plane stroškov za zagon omrežja in te iste naprave? Če 
je temu tako bi prosila, da družba Vodovodi in kanalizacija d.d. s tem poročilom seznani 
tudi ta mestni svet. Ali je bilo izdano uporabno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje in 
čistilno napravo? Kdo je prevzel dokončanje objekta s strani naročnika ter bil skrbnik za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi na strani naročnika? Ali so bile za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijski dobi za ta projekt pridobljene s strani izvajalcev bančne 
garancije? Ali so bile te garancije unovčene in kakšna je njihova veljavnost? Ali je 
njihova veljavnost že potekla? Kolikšna sredstva so bila pridobljena s strani Evropske 
unije in glede na to, da ta projekt »ne deluje«, kakšna je stopnja tveganja, da bo morala 
MONG vračati sredstva vključno z zamudnimi obrestmi? Kako se skladno z 
računovodskimi standardi vodi ta investicija in kakšna je v računovodskih izkazih MONG 
njena življenjska doba?   
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V obdobju od 2.8.2004 je bilo za ČN vključno s komunalnimi priključki, z elektropriključkom in 
trafo postajo porabljeno skupaj     1.378.503,76 eur 
Za izgradnjo fekalne kanalizacije 1. in 2. faza                   653.007,86 eur 
3.faza ( Britof)              170.451,68 eur 
3.faza ( Britof 2)            252.908,45 eur 
Fekalna kanalizacija Prvačina Dornberk , sklop 1,2,3     1.457.075,34 eur 
                                                                   sklop 4               81.332,95 eur 
                                                                   sklop 5               77.489,15 eur 
____________________________________________________________ 
Skupaj  je bilo za ČN in FK  porabljeno                           4.070.769,19 eur 
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Družba Vodovodi in kanalizacija je zaradi priključevanja uporabnikov po prevzemu 
kanalizacije pričela z aktivnostmi ugotavljanja stanja oziroma  ustreznosti odvajanja 
komunalne odpadne vode. Poleg fizičnega ogleda in snemanj kanalov s strani zaposlenih v 
družbi so se ugotovljena dejstva zaradi možnih očitkov nepristranskosti dala preveriti še 
neodvisnim izvedencem.  
Z izsledki pregleda kanalizacijskega omrežja je bila seznanjena tudi Krajevna skupnost 
Prvačina. Skupaj z občinsko upravo je družba Vodovodi in kanalizacija na osnovi ugotovljenih 
dejstev pristopila k sanaciji največjih »posedkov« in tako poskusila zagotoviti minimalno 
pretočnost. Gre za strokoven dokument, ki je bil v pomoč pri odločanju in načrtovanju 
sanacije. Dostopen je na sedežu družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Krajevni 
skupnosti Prvačina. 
Za vso fekalno kanalizacijo v Prvačini so bila pridobljena uporabna dovoljenja, ki so bila 
pravnomočna  in potrjena z dne 10.1.2007 (št.uporabnega dov. 351-19/2006-7-13) , 
25.2.2008 ( št.351-401/2008-6-4) in 7.3.2008 ( št.351-401/2008-6-5).  
15.10.2009 je bila  fekalna kanalizacija  zapisniško predana v upravljanje javnemu podjetju 
Vodovodi in kanalizacija d.d. 
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za  Komunalne priključke za ČN (z dne 
10.1.2007, št. uporabnega dov.  351-19/2006-7-13). 
Za ČN ( gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, tehnološka oprema) je  bil opravljen 
tehnični pregled 18.10.2005.  Za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je bilo potrebno 
odpraviti zapisniško ugotovljene napake in uspešno opraviti predpisano poskusno 
obratovanje pod nadzorom  ( monitoring ARSO), ki je namenjeno testiranju delovanja, 
optimizaciji procesa čiščenja , pa tudi odpravi pomanjkljivosti na vseh napravah in sestavnih 
delih ČN.  
ČN je bila zapisniško predana v upravljanje javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija.v 
nedelujočem stanju dne 20.10.2009. 
 
Skrbništvo nad gradnjo posameznih objektov fekalne kanalizacije in čistilne naprave je bilo 
organizirano v okviru Oddelka za infrastrukturo. Posamezni objekti, ki so bili grajeni od 
2.8.2004  do  24.9.2008  so imeli odvisno od časa gradnje različne skrbnike.  
Bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti so bile regularno izdane za vse sklenjene 
pogodbe. Veljavnost garancij je različna glede na posamezne objekte oziroma pogodbe. 
Veljavnost garancij je potekla. 
Za izgradnjo fekalne kanalizacije in ČN Prvačina niso bila pridobljena EU sredstva. 
Investicija se v računovodskih izkazih MONG vodi kot investicija v teku. Življenjska doba 
čistilne naprave je kot celota opredeljena skladno s stopnjo amortizacije objekta  in vgrajene 
opreme. Predvidoma naj bi delovala vsaj 30 let. Dokler se za ČN ne pridobi uporabno 
dovoljenje bo vodena kot »investicija v teku«.  
Ta trenutek čistilna naprava obratuje in poskusno opravlja čiščenje pritekajoče odpadne vode. 
 
Natančnejše podatke in dokumente  o poteku posameznih investicij  ter pregled zapisnikov o 
predaji  vseh navedenih objektov v upravljanje (tehnično) javnemu podjetju lahko svetnica 
dobi na oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 

 
2. SVETNICA MAG. TANJA PIPAN je podala naslednjo pobudo:    

Dajem pobudo, da Regijska razvojna agencija Severne Primorske na eni izmed 
jesenskih sej predstavi svetnikom Regionalni razvojni program Severne Primorske 
(Goriške razvojne regije) 2014-2020. 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Pobudo smo že posredovali na 
Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske, ki že pripravlja ustrezno predstavitev.  
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3. SVETNICA KARMEN SAKSIDA je podala naslednjo pobudo:     
Pred časom sem na občinsko upravo naslovila pobudo, da se v mestu čim prej uredi 
postajališče za avtodome. Takrat ste mi podali odgovor, da je to v načrtu in da bo v 
kratkem izvedeno.  
Sedaj pa ko je to urejeno, dajem novo pobudo, da z odlokom uredimo tudi področje 
kampiranja in ustavljanja avtodomov. Tudi na območju naše občine je namreč 
kampiranje na črno kar precej pogost pojav. Nanj sem bila sama kar nekajkrat 
opozorjena, tako v mestu, kjer najbrž vsi pogosto opažate avtodome, ki so več dni 
ustavljeni na parkiriščih in tudi na podeželju, kjer tujci kar tako postavljajo šotore kar na 
najbližjem travniku.  
Slovenska zakonodaja prepušča občinam, da to področje urejajo same. Zakon o 
varstvu javnega reda in miru opredeljuje, da se kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni 
določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo 
in dodaja, da lokalne skupnosti lahko s svojimi predpisi določijo pogoje, območja in red 
kampiranja na svojem območju.  
Predlagam, da vsaj do prihodnje poletne sezone sprejmemo ustrezen odlok, ki bo 
policistom ali redarjem, če se bomo tako odločili, omogočil preganjanje kršiteljev, občina 
pa bi seveda z ureditvijo te problematike poskrbela za bolj urejene razmere in seveda bi 
bilo tudi nekaj več prilivov v proračun iz naslova turistične takse. Če bi ti ljudje odhajali v 
kampe, bi plačali turistično takso. Danes pa, ko kampirajo na črno, nimamo nič od tega 
razen kar precej smeti. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V aprilu 2014 je bil na MONG na pobudo lastnika zasebnega kampa, ki je opažal pojav 
divjega kampiranja, sklican sestanek v zvezi s to problematiko. Na sestanku so bili prisotni 
tudi predstavniki občinske inšpekcije in predstavniki Policijske postaje Nova Gorica. Zaključki 
sestanka so bili, da se bo s strani policije in občinskega redarstva večkrat izvedel poostren 
nadzor v zgodnjih jutranjih urah ter da se bo, v kolikor se bo izkazalo, da je nedovoljeno 
kampiranje pogost pojav, pripravilo ustrezen odlok, ki bo omogočil ustrezno sankcioniranje 
tega pojava.  
Po izvedenih nadzorih se je pokazalo, da ta problematika ni tako pereča, kot se nakazuje.  
S pobudo svetnice pa se strinjamo v smislu ureditve z občinskim predpisom, vendar menimo, 
da je potrebno predhodno urediti tudi območja, ki bodo predvidena za kampiranje. 
 
 
4. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednje vprašanje:   

Svetnika s Trnovsko–Banjške planote sta podala pobudo, da se postavi označevalna 
tabla za Trnovsko-Banjško planoto v Solkanu. Tako pobudo sta podala že decembra in 
dobila potrditev na mestni občini, da bo to realizirano soglasje mestne občine.  
Na zadnji seji je svetnik Edbin Skok ponovno opozoril na to problematiko in dobil takšen 
odgovor: »Pozanimali smo se pri DRSC in v kolikor bo mogoče bomo elaborat, s 
katerim bomo DRSC zaprosili za soglasje, naročili v najkrajšem možnem času.« Od 
decembra do sedaj je poteklo sedem mesecev. Govorim o eni tabli usmerjevalni.  
Zanima me, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo občina naročila elaborat, s 
katerim bo zaprosila DRSC za usmerjevalno tablo? Rad bi terminsko vedel, kdaj bo 
tabla postavljena. Posebej pa me zanima, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da 
dobimo takšen odgovor.   
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Uprava MONG se je v prvi fazi s svetnikom Edbinom Skokom podrobneje pogovorila o 
problematiki usmerjanja turistov na območje Trnovsko-Banjške planote. Na osnovi teh 
pogovorov je bilo ugotovljeno, da je potrebno obiskovalca celostno voditi od vstopnih točk v 
mesto do samega turističnega območja. Tovrstno vodenje poteka v celoti po omrežju 
državnih cesti in zahteva več označevalnih tabel oziroma dopolnitev prometne signalizacije 
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na križiščih oz. krožiščih. Zato je uprava usmeritve poiskala tudi pri DRSI kot upravljalcu 
državnih cest. Na teh osnovah je uprava sedaj lahko pristopila k naročilu elaborata za 
pridobitev soglasja za dopolnitev prometne signalizacije na državnih cestah ter postavitev  
table v Solkanu. V kolikor bo na predlaganih lokacijah soglasje DRSI pridobljeno, bo uprava v 
okviru razpoložljivih sredstev, pristopila tudi k postavitvi potrebne prometne signalizacije in 
postavitvi table.  
 
 
5. SVETNIK ANTON HAREJ je postavil naslednje vprašanje in poziv:     

Pred lokalnimi volitvami lani je MONG izvedla postopek preverjanja cen na trgu pri 
potencialnih projektantih za ureditev vodotoka Potok, ki teče skozi Potok pri Dornberku. 
To se je takrat zgodilo po šestih letih stalnega opozarjanja na ta problem. Prve izjemne 
vode so bile leta 2008. Po neurju prejšnji mesec, ko so vodotoki zopet narasli 
ugotavljam, da se od takrat ni zgodilo nič. Ponudbe potencialnih projektantov ležijo v 
predalih občinskih uradnikov.   
Prosim za pojasnilo, kdaj se bo izvajala prva faza s posnetkom stanja na terenu 
vodotoka, da se bomo lahko sploh začeli pogovarjati o ureditvi vodotoka? Naj spomnim 
še na dejstvo, da je ARSO oziroma MOP predlagal MONG dvo partitni sporazum, da bi 
investicije na vodotoku izvedli postopoma s sredstvi vodnega sklada Republike 
Slovenije, česar pa MONG ni ratificirala. 
Ponovno pozivam na ta problem in prosim, da ponudbe projektantov ne ostanejo v 
predalih. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Sredstva za izvedbo prve faze, ki vključuje posnetek stanja na vodotoku v naselju Potok, so 
rezervirana v proračunu, vendar zaradi likvidnostne situacije naročila te faze uprava MONG 
še ni izvedla. Uprava je v letošnjem letu, kljub vloženemu trudu, tudi ni uspela pridobiti 
zunanjih virov financiranja za pripravo potrebne dokumentacije.  
Uprava MONG bo k pripravi omenjenega sporazuma pristopila, ko bo prva faza izvedena 
oziroma ko bodo jasne podrobnejše vsebine in s tem tudi poznani obsegi obvez obeh 
podpisnic.  
 
 
6. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:   

Na Ulici Gradnikove brigade je kar nekaj gostinskih lokalov, ki svojo dejavnost opravljajo 
tudi izven poslovnega prostora, to je na urejenih terasah, vrtovih, pločnikih, ulici, javnem 
dobrem.  
Sprašujem, ali imajo stanovanjski bloki neposredno ob samem bloku v svoji lasti tudi del 
zemljišča, "obhišnico" ali pločnik, ki ga stanovalci uporabljajo zase ali ga tržijo za prej 
omenjeno dejavnost oziroma so vse površine javne in v pristojnosti občine, ki 
najemnikom obračunava ustrezne dajatve po veljavnjem občinskem Odloku o 
komunalnih taksah in zakaj se CONA I (mesto) ne deli na center in ostalo območje?  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Na 
območju večstanovanjske pozidave na območju Ulice Gradnikove brigade so lastniki 
stanovanj v večstanovanjskih stavbah tudi vsakokratni lastniki zemljišča neposredno pod 
stavbo, ki pa ne obsega t.i. »obhišnice« oziroma »pločnika«.  
Na območju Mestne občine Nova Gorica velja Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini 
odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Ur.L.20/2011). 
Pravilnik na osnovi namena uporabe javne površine v mestu Nova Gorica določa višino 
odškodnine. Cone v Pravilniku so bile določene na osnovi con, ki jih je vzpostavil odlok, ki 
določa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (9.člen).  
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Območje Ulice Gradnikove brigade je eno najbolj gosto poseljenih delov občine in je zato 
smiselno umeščeno v območje CONE I (mesto).  
 

   
7. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:    

Na moje svetniško vprašanje februarja 2015 o širitvi pokopališča pri Sveti Luciji v 
Vitovljah, sem od oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe dobil odgovor, 
da je širitev pokopališča tudi z gradnjo žarnega zidu v skladu z NRP-jem predvidena v 
letu 2017.  
V juniju letos, to je prejšnji mesec, pa je krajevna skupnost od oddelka za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo dobila obvestilo, da investicija razširitve pokopališča pri Sveti 
Luciji v Vitovljah ni predvidena v NRP-ju za obdobje do leta 2018. Zato prosim za 
odgovor. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe pripravlja za svoje področje dela tudi 
predlog za osnutek občinskega proračuna in osnutek Načrta razvojnih programov MONG. Na 
podlagi navedenega je za namensko proračunsko postavko  oddelek za GIGJS v skladu z 
obrazložitvami Načrta razvojnih programov MONG v februarju odgovoril, da je širitev 
pokopališča v Vitovljah predvidena v letu 2017. 
Poudariti pa moramo, da se zaradi letošnjih likvidnostnih težav zamika izvedba v proračunu 
planiranih nalog, vendar bomo kljub temu skušali investicijo razširitve pokopališča v Vitovljah 
realizirati v skladu s predvidenim planom. 

 
 
8. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:   

Skladno s statutom je MS imenoval in potrdil tudi odbor za krajevne skupnosti. 
Sprašujem, kdaj bo odbor začel s svojimi aktivnostmi? 
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Odbor za krajevne skupnosti se je prvič 
sestal dne 10. junija 2015 v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica. Sestanka se je 
udeležil dr. Robert Golob – predsednik, g. Miran Vidmar, ga. Kerstin Podgornik ter g. Jernej 
Podgornik – člani odbora. Sestanka odbora se je udeležil tudi g. Miran Ljucovič, podsekretar 
za področje mestnega sveta.  
Odbor je sprejel naslednje sklepe, in sicer: 

1. za podpredsednika odbora za krajevne skupnosti se imenuje g. Anton Peršič. 
2. do naslednje seje odbora vsak izmed članov pripravi videnje vloge odbora kot mosta 

med mestnim svetom in krajevno skupnostjo. 
3. na seje odbora za krajevne skupnosti je potrebno vabiti Matejko Ambrož, višjo 

svetovalko za gospodarski razvoj, ki je med drugim odgovorna tudi za krajevne 
skupnosti. 

 
Kdaj bo odbor imel naslednji sestanek in kakšne bodo njegove aktivnosti je v pristojnosti in 
odločitvi samega odbora. 
Odgovoru prilagamo tudi zapisnik sestanka odbora za krajevne skupnosti številka: 900-
26/2015 z dne 10. junija 2015. 

PRILOGA 1 
 
  
9. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:     

Iz kabineta župana sem dobil odgovor, da je lastnik objekta s pripadajočim zemljiščem 
na katero sega tudi letni vrt, pridobil veljavno gradbeno dovoljenje. Za urejanje območja 
Bevkovega trga je tudi MONG morala imeti gradbeno dovoljenje in to za isto zemljišče, 
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saj je to tudi enotno uredila. Je mar občina gradila na privatnem zemljišču? Kako je to 
mogoče, kdaj, zakaj in iz kakšnih razlogov je prišlo do te spremembe? 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Z ureditvijo Mestnega središča Nove 
Gorice (Bevkov trg, Trg Edvarda Rusjana, Trgovska ulica) smo uredili območje v skupnem 
obsegu 8.130 m², od tega je 6.129 m² v lasti Mestne občine, preostali del pa v lasti lastnikov 
objektov oziroma vsakokratnih etažnih lastnikov posameznih lokalov. 
Razlog, da smo z gradbeni deli posegli v celotno območje, je preprost. Da smo lahko celostno 
uredili Bevkov trg, Trg Edvarda Rusjana in Trgovsko ulico, ki nam je danes vsem nam v 
ponos, je bilo potrebno obnoviti oziroma na novo uredili vse podzemne komunalne vode in v 
celoti in na novo izvesti meteorno odvodnjavanje. Obnova podzemnih komunalnih vodov se je 
lahko izvedla le v celoti, kar pomeni, da smo posamezni vod morali pripeljati neposredno do 
vsakega posameznega objekta. Želenega cilja celostne ureditve zadevnega območja brez 
tega, da smo posegli v celotno območje, torej tudi na zemljišča, ki niso v lasti MONG, 
enostavno ni bilo in ni mogoče doseči.  
Seveda smo za ta poseg pridobili pisna soglasja prav vseh lastnikov in etažnih lastnikov 
posameznih lokalov in z njimi sklenili ustrezne služnostne pogodbe. Dela pa smo izvedli kot 
investicijsko vzdrževalna, torej za poseg na teh območjih gradbeno dovoljenje ni bilo 
pridobljeno. 
 
 
10. SVETNIK ALEŠ DUGULIN je podal naslednjo pobudo:    

Do naslednje seje mestnega sveta naj se pripravi poročilo, kako se izvaja popis 
objektov v občinski lasti po KS in poda morebitne težave pri tem opravilu.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova 
Gorica je pristopila k izvajanju popisa objektov v občinski lasti po KS v sklopu »projekta 
zavarovalnega posredništva za skupno nastopanje na trgu pri iskanju zavarovalnega kritja v 
zvezi z zavarovanjem premoženja občine, KS in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
MONG. 
V ta namen smo pridobili podatke, katere objekte imajo v lasti posamezne krajevne skupnosti, 
žal pa so bili odgovori nekaterih krajevnih skupnosti predvsem glede namena uporabe 
pomanjkljivi. Zaradi navedenega smo te krajevne skupnosti pozvali k dopolnitvi v naprej 
pripravljenega obrazca. Pričakujemo, da se bo popis vseh objektov dokončno oblikoval do 
oktobrske seje, ko bomo svetniku posredovali končni odgovor o ugotovljenih dejstvih 
lastništva po krajevnih skupnostih. 
  
 
11. SVETNICA TATJANA KRAPŠE je podala naslednjo pobudo:     

Spoštovani g. župan in svetnice ter svetniki, bili smo priča v preoblikovanju letošnjega 
proračuna, težavam s katerimi se srečuje mestna občina in priča tudi večkratnim 
namigom in pobudam, naj bi se temeljito pregledal nadstandard, s katerim razpolaga in 
je breme morda, če lahko rečemo temu tako, proračun MONG.  
Temu v prid smo 19. 5. sprejeli sklep na odboru za kulturo, šolstvo in šport, da oddelek 
za družbene dejavnosti do naslednje seje odbora pripravi pregled nadstandarda na 
področju prav teh dejavnosti kulture, šolstva in športa. Tako smo na zadnji seji 30. 6. 
pregledali, kar nam je pripravil oddelek glede nadstandarda in podali so nam temeljito 
analizo, za kar smo jim zelo hvaležni. Hkrati pa ugotavljamo, da ni možno, morda ne 
spodobno, pogovarjati se o nadstandardu zgolj na enem samem določenem področju.  
Zato podajamo v imenu odbora pobudo, ki se glasi: «Predlagamo, da ustrezni oddelki  
občinske uprave pripravijo pregled nadstandarda po posameznih področjih in ga dajo v 
pregled in razpravo posameznim odborom. Odbori naj po temeljitem razmisleku in 
presoji ugotovijo, kje bi bilo mogoče zmanjšati sredstva za nadstandard in tako 
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zagotoviti dovolj proračunskih sredstev za prihodnje leto. Potrebno je sedaj razmišljati o 
zagotovo ponovno perečem problemu oblikovanju proračuna za naslednje leto.« 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pregled nadstandardov 
na ostalih področjih, ki bi bili primerni za obravnavo, kot je bilo to pripravljeno za odbor, o 
katerem govori svetnica, ni mogoče pripraviti na enak način. Načelniki bodo za naslednjo sejo 
mestnega sveta v okviru predstavitev na odborih lahko le  po posameznih področjih pojasnili, 
katere proračunske postavke so zakonsko obvezne oziroma kje so s pogodbo že prevzete 
obveznosti. Vsa ostala proračunska sredstva na proračunskih postavkah (v glavnem gre za 
investicije in financiranje javnih služb) so predmet možne razprave, pri čemer pa razpoložljivih 
sredstev v proračunu glede na vse želje, interese in potrebe vedno primanjkuje.  
 
 
12. SVETNICA DAMJANA PAVLICA je podala naslednjo pobudo:   

Svet KS Šempas je dne 24. 6. 2015 prejel dopis družine Cernatič, Šempas 159/a, ki 
opozarja na problematične hidrološke razmere ob intenzivnih padavinah, kot so bile 23. 
6. Meteorna voda zaliva njihov objekt na parc. št. 69/5 k.o. Šempas, razmere so se 
občutno poslabšale po izgradnji mrliške vežice na parc. št. 68 /4 k.o. Šempas, 
natančneje ob izgradnji betonskega zidu, zgrajenega ob robu parcele.   
Kot ugotavljajo, predstavlja po vsej verjetnosti betonski zid bariero, ki usmerja vodo na 
njihovo parcelo in na cesto. Meteorna voda jim je povzročila veliko škodo. Ob zadnjem 
nalivu se je pritožila tudi družina Lackovič, ki živi v bližnji stanovanjski hiši. Pritličje 
njihove stanovanjske hiše je bilo pod vodo. Problem odvodnjavanja meteorne vode je 
tudi pri Osnovni šoli Šempas, kjer je bilo cestišče pod vodo, ki je ogrožala že sam objekt 
osnovne šole in vrtca. Potrebna je bila gasilska intervencija. Problemi meteornega 
odvodnjavanja so v Šempasu zelo pereči. Vsa dokumentacija o tej problematiki je bila 
posredovana g. Otonu Mozetiču.  
Prosim za ogled dejanskega stanja in primerno rešitev. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Na podlagi vaše pobude si bomo zadevo ogledali in v okviru občinske uprave pripravili 
najustreznejše rešitve.  
 

 
13. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ  je podala naslednjo pobudo: 

Odbor MONG za kulturo, šolstvo in šport je na seji 19. 5. sprejel sklep, da oddelek za 
družbene dejavnosti do naslednje seje odbora pripravi pregled nadstandarda na 
področju kulture, šolstva in športa. Na seji 30. 6. smo ta pregled dobili in sklenili, da ga 
bomo preučili in tako ugotovili, kje bi lahko pridobili dodatna sredstva pri oblikovanju 
proračuna za prihodnje leto.  
Moja pobuda je naslednja: Predlagam, da ustrezni oddelki občinske uprave pripravijo 
pregled nadstandarda po posameznih področjih in ga dajo v pregled in razpravo 
posameznim odborom. Odbori naj po temeljitem razmisleku in presoji ugotovijo, kje bi 
bilo mogoče zmanjšati sredstva za nadstandard in tako zagotoviti dovolj proračunskih 
sredstev za prihodnje leto. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pregled nadstandardov 
na ostalih področjih, ki bi bili primerni za obravnavo, kot je bilo to pripravljeno za odbor, o 
katerem govori svetnica, ni mogoče pripraviti na enak način. Načelniki bodo za naslednjo sejo 
mestnega sveta v okviru predstavitev na odborih lahko le  po posameznih področjih pojasnili, 
katere proračunske postavke so zakonsko obvezne oziroma kje so s pogodbo že prevzete 
obveznosti. Vsa ostala proračunska sredstva na proračunskih postavkah (v glavnem gre za 
investicije in financiranje javnih služb) so predmet možne razprave, pri čemer pa razpoložljivih 
sredstev v proračunu glede na vse želje, interese in potrebe vedno primanjkuje.  
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14. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ  je podala naslednjo pobudo: 
Vrtnica je simbol Nove Gorice, imamo jo tudi v občinskem grbu, svoje mesto pa je 
našla v številnih mestnih nasadih in gredicah. Vrtnici je vsako leto namenjena 
pozornost v času njenega cvetenja, ko poteka Festival  vrtnic, ki se zaključi s 
Praznikom vrtnic. Žal pa se tu zgodba o vrtnici konča.  
Tako kot ima večina slovenskih (da ne govorim o evropskih) mest svoje prepoznavne 
simbole, bi lahko to postala vrtnica za Novo Gorico.  
Turistični zvezi NG in oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
predlagam, da v svojih programih razvoja turizma spodbudita gojenje vrtnic  in 
oblikujeta produkte, ki bi promovirali vrtnico, samostanski vrt z burbonkami in mesto 
Nova Gorica. Izdelki iz vrtnic bi bili zanimivi za turiste, obiskovalce Nove Gorice in kot 
protokolarna darila naše občine, na voljo pa bi morala biti tako v TIC-u kot v drugih 
lokalih in trgovinah v ožjem mestnem središču.  Smiselno bi bilo razmisliti o nadgradnji 
Praznika vrtnic v Leto vrtnice, ki bi omogočilo oblikovanje in razvijanje produktov iz 
vrtnic ter novo tržno nišo. 
Hkrati predlagam, da spodbudite velike trgovske verige, ki imajo svoje trgovine na 
našem območju, da oblikujejo ustrezne kotičke s ponudbo lokalnih izdelkov. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Mestna občina Nova Gorica je prav zaradi povečanja prepoznavnosti vrtnice kot občinskega 
simbola že v letu 2001 začela z iskanjem primernega prostora za ureditev rozarija. Kot 
najprimernejša lokacija je bil izbran samostanski vrt na Kostanjevici, kjer smo se zaradi 
navezave z grobnico Bourbonov skupaj z Društvom ljubiteljev vrtnic odločili za zasaditev 
vrtnic iz skupine burbonk. V sezoni 2002/2003 smo uredili zbirko, ki smo jo še nekaj let 
dopolnjevali z novo najdenimi vrtnicami iz te skupine. Ko so se vrtnice razrasle in polno 
zacvetele, je Društvo ljubiteljev vrtnic začelo z organizacijo Festivala vrtnic, ki vsako leto 
pridobiva nove vsebine in privablja iz leta v leto več obiskovalcev ne le na ogled zbirke ampak 
tudi na spremljajoče prireditve. Vzdrževanje take zbirke pa terja tudi določena proračunska 
sredstva, saj je poleg same oskrbe vrtnic (zimska rez, poletna rez, privezovanje poganjkov, 
škropljenje,…) potrebno vzdrževati tudi ostale sestavne dele vrta (pletje, pokrivanje tal z 
lubjem, opore za vrtnice, vzdrževanje poti in klopi,…).  
 
Tudi na mestnih zelenicah je precej zasaditev z različnimi sortami vrtnic. Vzdrževanje teh 
zasaditev je sicer zajeto v koncesijsko urejanje mestnih zelenic, a je zaradi večjih zahtev te 
okrasne rastline precej dražje od vzdrževanja ostalih zasaditev. 
 
Vrtnica je rdeča nit protokolarnih vabil in daril Mestne občine Nova Gorica in tudi pomemben 
element v oblikovalskih pristopih, ki jih uporabljamo za naše predstavitve. Župan ob izročitvi 
darila pogosto predstavi zgodbo vrtnice kot simbolu naše občine in jo poveže z zbirko 
burbonk na Kostanjevici ter že tradicionalnim Festivalom vrtnic. V okviru celostne podobe 
občine je grb z vrtnico tudi na vseh dopisih in kuvertah. 
 
Kar se tiče izdelkov iz vrtnic, je to stvar podjetniške iniciative. Prodaja takih izdelkov bi bila 
količinsko omejena in zato bolj primerna za že obstoječa podjetja, ki bi svojo proizvodnjo 
razširila tudi na izdelke iz vrtnic. Tak primer je Goriška lekarna, ki ima v svoji ponudbi tudi 
linijo kozmetičnih izdelkov in sirupa iz vrtnice.  
 
Pobuda svetnice je bila poslana tudi Turistični zvezi TIC Nova Gorica, ki nam je v zvezi s 
pobudo posredovala naslednji odgovor: 
 
»Turistična zveza TIC Nova Gorica se zaveda pomena in simbolike vrtnice za Novo Gorico. 
Pogosto je prisotna v oglaševanju in jo vključujemo pri promociji mesta in občine. Vidna je na 
spletni strani, promocijskih materialih, oglasih in drugod. 
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Na Turistični zvezi TIC Nova Gorica smo v letih 1996, 1997 in 1998 pripravili projekt 
»Darujemo mestu vrtnice«. K sodelovanju smo privabili javni in zasebni sektor. Takrat se je 
odzvalo veliko gospodarstvenikov, ki so sodelovali v projektu in v Novi Gorici pripravili lepo 
urejene zasaditve. Kasneje so bili mnenja, da je občina tista, ki mora skrbeti za urejenost 
mesta. Namen projekta je bil, da prebivalce spodbudimo k skrbi za urejenost okolice. Kar se 
je izkazalo po končanem projektu – izboljšala se je urejenost in vse več je bilo zasajenih 
vrtnic.  
Že pred leti je Turistična zveza TIC Nova Gorica pripravila poseben prospekt na temo vrtnic 
burbonk, ki je bil preveden v tuje jezike. Pred enim letom pa je zveza pripravila nov prospekt, 
ki je zamenjal predhodnega. Oblikoval se je v stilu nove celostne podobe »Nova Gorica nova 
doživetja«, vključene so bile nove fotografije in besedilo. Preveden je v dva tuja jezika. Njegov 
namen je, da vse, ki prihajajo v Novo Gorico, seznanimo z burbonkami. Promocijo vrtnic, 
burbonk in ne nazadnje goriškega radiča (ki je v zimskem času novogoriška zimska vrtnica) 
izvajamo na domači spletni strani: www.novagorica-turizem.com, slovenskem turističnem 
portalu www.slovenia.info in spletni strani Smaragdne poti. Turistična zveza TIC Nova Gorica 
je izdelala različne promocijske materiale z motivom vrtnice v skladu s celostno podobo 
»Nova Gorica Nova doživetja«: promocijske mape, papirnate promocijske vrečke in nekatere 
prodajne artikle. Izdelki, ki so naprodaj v TIC Nova Gorica z motivom motivom vrtnice, so 
naslednji: magneti z motivom vrtnice, zložljiva torba v obliki vrtnice v dveh barvah, skodelica z 
motivom vrtnice, razglednica mesta Nove Gorice, na kateri je fotografija vrtnice, ročno 
izdelani prtički z izvezeno vrtnico in uokvirjena, ročno izdelana vrtnica.  
Turistična zveza TIC Nova Gorica je pripravila in izvedla projekt »Goriški radič – od vrtnine do 
umetnine«. Financiran je bil v višini 85 % iz projekta LEADER. Z njim smo želeli dokaj 
nepoznano vrtnino predstaviti širši javnosti in gostincem, tako kot so to uspešno izvajali na 
italijanski strani pod znamko »La Rosa di Gorizia«. Rezultati projekta so vidni, zanimanje za 
to vrtnino, ki je prava umetnina, je od izvajanja projekta strmo narastlo, tako pri posameznikih 
kot tudi v gostinski ponudbi.    
 
Naša vizija v prihodnje je priprava projekta o vrtnici, v kolikor bo možno kandidirati na razpisih 
za evropska sredstva in bo projekt podprt tudi s strani MONG. Razvili bi projekt, ki bi 
vključeval različne aktivnosti in produkte na temo vrtnice: prireditve, spominki, jedi, …  Prav 
zato se nam zdi pobuda svetnice dobrodošla«.  
 
 
15. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ  je podala naslednjo pobudo: 

14. aprila letos je bila v Grgarju, rojstnem kraju Mateja Bora, slovesno odkrita 
informacijska tabla projekta Slovenska pisateljska pot, za katero je sredstva prek 
razpisa pridobil TIC Nova Gorica. Pri pripravi odkritja table v Grgarju so se tako 
povezali Bralnik klub Grgar, Društvo Slovenskih pisateljev in Turistična zveza Nova 
Gorica. Že pred dvema letoma, 13. septembra 2013, je bila v Goriški knjižnici Franceta 
Bevka predstavitev vodnika Slovenska pisateljska pot, ki so se je udeležili vsi 
povabljeni predstavniki MONG in iz zamejstva ter izrekli podporo projektu.  
Slovenska pisateljska pot je večplastni projekt s spominsko, izobraževalno, kulturno, 
turistično in tudi rekreativno razsežnostjo. Povezuje številne partnerje iz vse Slovenije, 
od narodne univerzitetne knjižnice in splošnih knjižnic ter javnih zavodov s področja 
kulture in javnega sklada za kulturne dejavnosti. Slovenska pisateljska pot povezuje 
rojstne hiše, domačije in druge zanimive točke 106 slovenskih pisateljev in pesnikov in 
se vije po 65 slovenskih občinah. Projekt ne samo določa točke rojstnih krajev 
posameznih velikanov slovenske književnosti, ampak nudi široke možnosti razvoja 
kulturnega turizma. Na našem območju lahko točko slovenske pisateljske poti, to je 
rojstni kraj Mateja Bora, povežemo z Gregorčičevo hišo v Gradišču nad Prvačino, v 
samem mestu Nova Gorica pa imamo ne samo Bevkov spomenik, ampak tudi Goriško 
knjižnico Franceta Bevka, ki je ena osredjih kulturnih ustanov v občini, Erjavčevo 
spominsko sobo in alejo spomenikov na Erjavčevi ulici. Med pomembne kulturne 
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spomenike spada Škrabčeva knjižnica na Kostanjevici in še bi lahko naštevala. Prek 
Slovenske pisateljske poti bi se občina povezala tudi s sosednjimi občinami in 
zamejstvom.  
Kot zgled naj navedem primer občine Žirovnica: Pot kulturne dediščine, ki v občini 
Žirovnica več kot trideset let povezuje deset najpomembnejših kulturnih znamenitosti v 
vaseh pod Stolom, skupaj s Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, že dolgo nima več samo 
kulturne razsežnosti. Vanjo so vključili še gostilne, čebelarja, izdelovalce spominkov, 
prenočišča, prevoznika in pripravili celosten turistični produkt. Leta 2012 so dobili 
priznanje Turistične zveze Slovenije za naj tematsko pot, poleg tega že snujejo nove 
vsebine, kot je prvi literarni triatlon. 
Listino o pristopu k projektu je doslej podpisalo 36 slovenskih občin, a žal med njimi ni 
MONG, zato dajem pobudo, da MONG, čim prej podpiše listino in tako tudi uradno 
pristopi k projektu Slovenske pisateljske poti. 

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica 
pobudo, glede na vlogo in pomen pisatelja Franceta Bevka v našem prostoru, vsekakor 
podpira. S strani uprave zagotavljamo izvedbo podpisa navedene listine ter iskanje možnosti 
za vključevanje snovne in nesnovne dediščine vezane na življenje in delo pisatelja v projekte. 
 
 
16. SVETNIK SIMON ROSIČ je podal naslednji predlog:    

Dne 21.5.2015 sem na seji Mestnega sveta MONG podal naslednjo svetniško pobudo: 
"Kot ste bili obveščeni, občanke in občani skupaj s pobudo Goriška.si razvijajo predlog 
za dolgoročno strategijo Goriške s športnim turizmom kot osrednjo gospodarsko 
panogo. Pred kratkim smo v proces povabili tudi župana, ki je povabilo sprejel z 
odobravanjem. 
V okviru tega procesa je sinoči potekalo srečanje na temo "Razvoj tekaštva in 
pohodništva na Goriškem v kontekstu športnega turizma". Ob zavedanju da so 
športne prireditve srce vsakega športno turističnega območja je dozorela ideja o 
velikem, mednarodnem in prepoznavnem dogodku, ki bi zaznamoval blagovno 
znamko Goriške kot evropske destinacije za športni turizem, to je veliki čezmejni 
maraton. 
Z veseljem tudi sporočam, da so k takšnemu projektu pripravljene pristopiti številne 
športne organizacije, med njimi tri vodilna tekaško - pohodniška društva iz celotne 
regije in eno iz italijanske Gorice.  
Spoštovane svetnice in svetniki, cenjeni župan in uprava, predlagam, da se športni 
turizem zaznamuje z velikim mednarodnim maratonom, ki mora s časom pridobiti 
sloves evropskih razsežnosti." 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Tek je danes postal način 
življenja. Preteči veliki maraton zato mnogim predstavlja  konkreten cilj, katerega lahko 
doseže le z ogromno dobre volje in truda.  
Zaradi obsežnosti in množičnosti predstavlja maraton v marsikaterem kraju turistični produkt, 
kjer se predstavi celotna regija z vsemi svojimi posebnostmi in zanimivostmi, obenem pa je to 
tudi družabno srečanje vseh ljudi dobre volje, ki jih žene in spremlja športni duh. To so 
dogodki, ki vsem nam zrcalijo odnos do športa ter družbe, v kateri živimo, skozi njih 
spoznavamo tudi širino in pomen drugih vrednot, ki jih v vsakdanjem življenju in s hitrostjo 
sodobnega časa vse prevečkrat zanemarjamo.  
Ideja o izvedbi maratona sicer ni nova, a se v popolnosti ni do danes nikoli razvila. Veliko je 
prireditev, ki so nekakšen približek večje tekaške prireditve kot so npr: Goriški tek, ki je letos 
doživel 3. izvedbo ter starejša različica – Poživimo mesti, ki poteka po ulicah obeh mest in je 
letos bila izvedena že enaindvajsetič. Strinjamo se, da je potrebno stvari nadgraditi in jih 
razviti na še višji nivo, ki je vsekakor najprej v interesu športa, gotovo pa tudi gospodarstva in 
celotne regije. 

http://ka.si/
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Menimo, da Mestna občina Nova Gorica lahko sprejme izziv in po svojih močeh podpre 
organizacijo velikega maratona z željo, da bi postal tradicionalen in da bi hitro prerasel meje 
ter postal mednarodno prepoznaven in pomemben. Ob veliki množici športnih entuziastov in 
društev, ki jih premore naše okolje smo gotovi, da lahko taka prireditev uspe in postane eden 
izmed zaščitnih znakov lokalne skupnosti.  
 
Predlagamo, da se v sodelovanju z vsemi deležniki, ki bi lahko sodelovali pri tem projektu, 
pripravi kratek opis projekta vključno s finančno konstrukcijo, ki bo osnova za nadaljevanje oz. 
izvedbo projekta. 
Mestna občina lahko tovrstni dogodek podpre v okviru vsakoletnega javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa, aktivno bo spremljala in nudila vso podporo pri javljanju na 
mednarodne razpise, na katerih bo možno pridobiti sredstva za ta namen, z idejo o maratonu 
pa je seznanjen tudi Javni zavod za šport Nova Gorica. 
 
 
17. SVETNICA KRISTINA BRATOŽ je podala naslednjo pobudo:    

Mi imamo tudi eno svetniško pobudo, in sicer kako do zaposlovanja in ohranjanja 
mladih in perspektivnih kadrov na Goriškem.   
Začnimo kar na mestni občini in njenih zavodih. Postopek izbire direktorja 
Stanovanjskega sklada in tudi direktorja Slovenskega narodnega gledališča v Novi 
Gorici je pokazal kako zaprt in omejujoč je sistem kadrovanja. Namreč, merila za izbor 
so tako zapisana, da zahtevajo preveliko let delovnih izkušenj in to na specifičnih 
delovnih mestih. To omejuje nabor kandidatov, predvsem pa izključuje mlade, 
ambiciozne in sposobne občane, ki zato ostajajo v Ljubljani ali pa iščejo priložnost 
drugje.  
Torej, Goriška.si županu in upravi predlaga preverbo in spremembo vseh odlokov, 
statutov in drugih aktov občinskih zavodov in drugih ustanov.  
Predlagamo, da se zniža zahtevano dobo delovnih izkušenj ter omili druga merila, 
tako, da se bo na razpisana mesta lahko prijavil širši krog motiviranih kandidatov. Tam 
kjer zakon to omejuje predlagamo preverbo in pobudo za spremembo zakona. Pri tem 
pa pozivamo predstavnike parlamentarnih strank v mestnem svetu, da županu 
priskočite na pomoč.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnice 
sprejemamo. Dejstvo je, da morajo biti pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja 
javnega zavoda skladni z:  

 določili področne zakonodaje v sklop katere posamezna javna služba zavoda sodi; 
 Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, sprejeto na podlagi Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju; 
 aktom o ustanovitvi.  

 
V okviru pristojnih oddelkov se bo preverilo,. ali področna zakonodaja določa kakršnekoli 
pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj (npr. javni skladi imajo že v zakonu eksplicitno 
navedeno stopnjo izobrazbe in dolžino delovnih izkušenj). Preverili bomo tudi skladnost 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju z našimi akti. Na podlagi tega bomo potem 
tam, kjer je to mogoče, predlagali mestnemu svetu v obravnavo gradivo za spremembo akta o 
ustanovitvi. Sama izvedba se bo prioritetno izvajala glede na to, v katerih javnih zavodih se 
bo najbližje v naslednjem letu sedanjim direktorjem iztekel mandat. 

 
  

18. SVETNIK MIRAN VIDMAR je podal naslednjo pobudo:    
Danes smo že govorili o usmerjevalnih tablah v Solkanu, kako počasi se ta zadeva 
realizira. Upam, da bo moja pobuda padla na plodnejša tla.   
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Dajem pobudo za postavitev usmerjevalne table pod Batujami. Usmerjevalna tabla z 
napisom Preserje, naj bi bila postavljena ob usmerjevalni tabli za industrijsko cono pod 
Batujami, kajti ta cesta pelje od Batuj mimo industrijske cone v naselje Preserje ter 
naprej do Branika oziroma iz Preserij naprej proti Ajdovščini. Gre za usmerjevalno 
tablo Preserje. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Uprava Mestne občine Nova Gorica pobudo svetnika sprejema in bo preverila možnost 
postavitve usmerjevalne table z napisom Preserje, na lokaciji, ki jo predlaga. Predlagana 
postavitev usmerjevalne table stoji ob državni cesti, tako da bo potrebno predhodno pridobiti 
soglasje upravljalca državnih cest - DRSI.  V kolikor bo na predlagani lokaciji soglasje DRSI 
pridobljeno, bo uprava, v okviru razpoložljivih sredstev, pristopila tudi k postavitvi predlagane 
prometne signalizacije. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 

 
 

1. SVETNIK KLEMEN MIKLAVIČ je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 
odgovorom:     
Nas tudi žuli voda. Namreč, na prejšnji seji je šla pobuda v smeri tega, da mestna 
uprava preveri, ali podjetje Vodovodi in kanalizacija res izpolnjuje tisto, kar nam je na 
sestanku vodij svetniških skupin obljubil direktor in prosim, popravite me vodje 
svetniških skupin, če nimam prav, in to je, da bo na odrezku, ki preide pod formularjem 
položnic, še enkrat pojasnil oziroma pojasnil, da tisti, ki so socialno ogroženi lahko 
zaprosijo za neke olajšave oziroma odloge pri plačilu vode, če gre pri njih za previsok 
skok.  
Odgovor, ki je prišel, ne od mestne uprave ampak od vodovodov, je spet v tem 
značilnem gostobesednem slogu direktorja vodovodov in govori samo na koncu v 
enem odstavku o tem, da bodo dodatno na odrezku položnic seznanili občane s 
spremembami. Ne, g. Lovrič je obljubil, da bo na položnico napisal nekaj drugega, ne 
seznanil s spremembami, temveč seznanil občane z možnostmi za olajšave pri 
plačevanju vode, če so v socialni stiski.   
Prosim pristojno načelnico, da je pri tem dosledna in da spremlja, ali je ta obljuba, ki je 
bila dana na tem sestanku, izpolnjena oziroma ali bo izpolnjena, ali ne. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Po zagotovilih zakonitega zastopnika družbe Vodovodi in kanalizacija je bilo svetniku v zvezi 
s pobudo odgovorjeno na sedežu družbe.  
 
 
2. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:     
Kabinet župana mi je odgovoril na mojo pobudo, ki sem jo podal na prejšnji seji v zvezi 
s predlogom, da se skliče skupna seja vseh treh občinskih svetov v Novi Gorici, 
Šempetru in Gorici iz Italije in jo ponovim na kratko.  
Podal sem pobudo županu, da skupaj z ostalima dvema županoma Občine Šempeter-
Vrtojba in Gorice povabi  svetnike treh občinskih svetov na skupno predstavitev dela in 
projektov v okviru EZTS. Na skupni seji treh občinskih svetov bi svetniki podrobneje 
spoznali delo EZTS-ja. Prepričan sem tudi, da bi se porodile druge pobude in predlogi 
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trem občinskim upravam in drugim deležnikom glede vprašanj, ki bi jih kazalo skupaj 
urejati vse v želji po hitrejšem razvoju tega območja. 
Kabinet župana mi odgovarja, in sicer navaja, kar EZTS je, kaj počne, vmes pa ne 
pozabi omeniti, da je po sprejetju Strateškega načrta EZTS GO, s katerim so se 
seznanili občinski sveti vseh treh občin, Mestni svet MONG se je seznanil na svoji seji 
21. 11. 2013., to pomeni, da danes sedi v tem mestnem svetu tri četrtine svetnikov, ki 
se s tem takrat niso seznanili, ker niso bili svetniki in verjetno poznajo to materijo bolj 
površno, če jo sploh. Zato je naša pobuda še toliko bolj utemeljena.  
Nadalje navaja v odgovoru, da je bila v letu 2015 za konkretizacijo prednostnih 
ukrepov kot pilotnih projektov oblikovana posebna projektna skupina, t. i. »Task 
Force«, ki je sestavljena iz predstavnikov občinskih uprav, strokovnih institucij ter 
skupne delovne skupine, ki konkretizirajo projekte. V čem je problem, če bi se z vsem 
tem seznanili tudi svetniki vseh treh občinskih svetov? Nadalje mi kabinet župana 
odgovarja, da je v obdobju 2014–2015 EZTS GO izvedel dvanajst sestankov odborov 
in drugih javnih dogodkov. Kaj vemo o tem mestni svetniki? Bore malo ali nič.  Torej z 
odgovorom nisem zadovoljen, saj menim, da je pobuda še kako utemeljena, zato te 
župan ponovno vljudno pozivam, da jo še enkrat premisliš in morda preveriš tudi 
mnenje ostalih dveh kolegov županov, saj bi bilo po mojem nerodno, če bi druga dva 
župana podprla enako pobudo, ti pa ne. Toliko imam pri tej točki.  
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Skupščina EZTS GO je na svoji zadnji seji 
dne 5.8.2015 poleg potrditve dveh pilotnih projektov, in sicer »Čezmejni park Isonzo – Soča« 
in »Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev«, za realizacijo katerih je EZTS GO v 
okviru Programa Slovenija-Italija 2014-2020 prejel 10 milijonov evrov sprejela na pobudo 
mag. Milana Turka, župana Občine Šempeter-Vrtojba, tudi sklep, da se skliče skupna seja 
občinskih svetov vseh treh občin vključenih v EZTS GO. Na seji se bo predstavilo dosedanje 
delovanje EZTS GO ter bodoče naloge in izzive, ki so pred združenjem. Organizacijo seje bo 
prevzela Mestna občina Nova Gorica. 
 
 
 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                    Miran Ljucovič 
 

 

 

 




