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O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA  

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
3. SEJA MESTNEGA SVETA, 27. januar 2011 
 
 
1. SVETNIK MIRO KERŠEVAN  je podal naslednji predlog:  

Predlagam, da se predsednikom svetov krajevnih skupnosti podeli vstopnico za 
parkiranje pred občino za čas njihovega mandata, ne pa da hodijo do 
pooblaščencev, da jim podpišejo gratis parkiranje. Krajevne skupnosti so oţji del 
mestne občine in predsedniki velikokrat pridejo na upravo MONG, posebno še 
sedaj ko je organizirano skupno računovodstvo. 
 

Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnika smo ţe 
realizirali. In sicer na način, da se predsedniki svetov KS ob izhodu iz mestne hiše v 
recepciji v pritličju (kjer ţe imajo seznam vseh predsednikov KS) predstavijo z imenom in 
priimkom, receptorka pa jim bo nato ob izročitvi vhodnega parkirnega listka, brez plačila, 
izdala izhodni parkirni listek, s katerim bodo nemoteno zapustili parkirišče.  
Ta oblika ima za uporabnike isti učinek kot izdaja posebne kodirane kartice za brezplačno 
parkiranje, torej moţnost brezplačnega parkiranja pred mestno hišo, kadar v naši stavbi 
urejajo zadeve za potrebe KS, za občino pa pomeni niţji strošek, saj nam ni potrebno  
nabavljati novih 19 kartic. 
 
 
2. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala naslednje vprašanje: 

Drugo vprašanje je tisto, s katerim se pridruţujem g. Filipiču in g. Špacapanu. Gre 
za to, da sem tudi jaz dobila dopis gvardijana s Svete Gore, g. patra Bogdana 
Knavsa, ki opozarja na neurejeno kanalizacijo. Odgovor je bil podan, vendar bi 
prosila še zaradi problema zaprtja muzeja I. svetovne vojne, torej ali je zaprtje 
tega muzeja posledica prav te neurejene kanalizacije. Goriški muzej je namreč 
vse eksponate odpeljal in muzej je do nadaljnjega zaprt.  
 

Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje smo 

posredovali javnemu zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in prejeli naslednji 
odgovor: 
»S  prostori,  kjer je bila na Sveti gori postavljena razstava prve svetovne vojne,  smo 
imeli  vedno  teţave.  
1. Prvi problem je ta, da se sredi glavnega razstavnega prostora nahaja greznica, 

kamor se iz gostilne steka vsa kanalizacija in odpadne vode. Greznico se 
lahko čisti in prazni le  tako, da se skozi  okna v razstavni prostor potegnejo cevi  



 

in potisnejo v greznico. V takih primerih, ko je greznica odprta, se ves razstavni 
prostor napoji s smradom, ki se vpije celo v stene. V splošnem pokrovi 
greznice ne tesnijo dobro in zato  v razstavnem prostoru vedno po malem smrdi, 
posebej pa takrat, ko je  tlak nizek. Najhuje je bilo, ko gostilna ni pravočasno 
izpraznila greznice, zato se je večkrat zgodilo, da je vse blato iz greznice bruhnilo 
v prostor.  

2. Drugi problem  je, da je zaradi dotrajanih ali slabo narejenih  gostilniških odtokov 
velikokrat  zamakalo strop in stene  razstavnega  prostora.  Obe nevedni teţavi 
smo  reševali tako, da se je  prostor znova in znova  belilo in da je gostilna  stalno 
popravljala   svoje odtoke. Voda, ki je iz zgornjega nadstropja zamakala stene in 
strop, je v razstavnem prostoru uničevala električno napeljavo. Napeljavo smo 
morali vedno znova obnavljati, ker je grozila nevarnost električnih stikov in je bila 
ogroţena varnost ljudi.   

3. Pred nekaj leti, pa se je zaradi vode, ki je skozi jaške prodirala iz strehe, v sredini 
razstavnega prostora vdrl strop in voda je razmočila več kot dvajset metrov sten.  
Posledica tega vdora je bila ta, da je prišlo do stikov v električni napeljavi in 
poškodovanja  omreţja.  Goriški muzej sredstev za obnovo stropa, sten, 
električne napeljave, strehe in ostale nastale škode ni imel, zato smo zaradi 
nevarnosti, ki je grozila ljudem, muzej začasno zaprli. Pred dobrim letom dni je 
samostan saniral streho, vendar se razstavni prostor še do danes ni 
povsem posušil. Problem greznice ostaja še vedno odprt. V  Goriškem muzeju 
preučujemo moţnost, da bomo, seveda ko se bodo prostori posušili, sanirali vsaj 
prvi del razstavnega prostora in ga z umetno steno ločili od prostora, kjer se 
nahaja greznica. V tem prvem delu načrtujemo, če bodo zato pogoji 
ustrezni, ponovno postavitev razstave. Andrej Malnič, direktor.« 

 
 
3. SVETNIK TOMAŢ HORVAT je podal naslednje vprašanje: 

Najprej imam eno svetniško vprašanje v imenu svetniške skupine SD, in sicer ali 
je bilo imenovanje članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
res v skladu s 24. členom Statuta mestnega sveta. Prosimo, da pravna sluţba 
mestnega sveta prouči, ali je bil kršen statut in naj poda pravno obrazloţitev. To 
obrazlagamo s tem, da 24. člen statuta pravi, da odbori in komisije štejejo pet ali 
sedem članov, ki so vanje imenovani tako, da so svetniki svetniške večine in 
svetniške manjšine zastopani skladno z volilnim rezultatom. 

 
Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: Svetnik se sklicuje na 2. 
odstavek 24. člena  Statuta MONG in izraţa dvom, ali ni morebiti prišlo do kršitve tega 
določila. 
Prvo vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, torej je, kako tolmačiti to določilo statuta 
v razmerah, v katerih sedaj deluje MS, ko nimamo politične delitve na koalicijo in 
opozicijo. (izraza »svetniška večina« in »svetniška manjšina« je namreč treba razumeti 
kot formalizirani termin za politični pojem »koalicija« in »opozicija«). 
Edini smiseln odgovor na to vprašanje je, da to določilo pomeni, da je potrebno sestavo 
delovnih teles oblikovati skladno z rezultati, ki so jih stranke in liste dosegle na volitvah. 
Ali morda še bolj točno (glede na to, da zanemarimo stranke in liste, ki nimajo svojega 
predstavnika v MS), da je treba sestavo delovnih teles oblikovati na način, da se 
upošteva sorazmerna zastopanost svetnikov in svetniških skupin v MS. 
S čim utemeljujemo ta razmislek? Z ugotovitvijo, da je, matematično gledano, rezultat v 
obeh primerih isti. Pravilo »svetniki svetniške večine in svetniške manjšine so zastopani 
skladno z volilnim rezultatom« se po svojih učinkih v bistvu sploh ne razlikuje od pravila 
»upoštevanje sorazmerne zastopanosti svetnikov in svetniških skupin v MS«. Pisec 
besedila statuta je uporabil prvo od obeh navedenih dikcij predvsem zato, ker je hotel 
poudariti, da se s tem določilom prepoveduje svetniški večini, da bi s preglasovanjem 
izločila svetniško manjšino iz sestave delovnih teles MS. Nenapisano pravilo (ki sicer bolj 



 

sodi v polje politične kulture) je torej prelil v pravno normo  Kadar pa svetniška manjšina 
in svetniška večina nista oblikovani, je pravno veljavno moţno in edino smiselno uporabiti 
alternativno pravilo. 
Drugo vprašanje pa je, ali se je pri oblikovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja to (alternativno) pravilo upoštevalo.  
 
V času predlaganja sestave komisije Mestnemu svetu s strani ţupana je ţe bila 
formalizirana svetniška skupina »Klub samostojnih neodvisnih svetnikov«, ni pa še bila 
formalizirana svetniška skupina »DeSus-TBP«. Imeli smo torej 7 svetniških skupin in 
enega samostojnega svetnika. Preveč torej, da bi vsaka svetniška skupina imela svojega 
predstavnika v 5-članski komisiji. V taki situaciji, in glede na to, da je bilo to prvo 
imenovano delovno telo MS, se zgoraj omenjenemu pravilu najbolj pribliţamo na ta 
način, da komisijo sestavljamo po pravilu največjih svetniških skupin. Če je na razpolago 
5 mest, ima 5 največjih svetniških skupin svojega predstavnika v komisiji. Po tem principu 
so bili v komisijo predlagani (in na MS potrjeni) predstavniki naslednjih svetniških skupin: 
KSNS, SD, SDS, LRG in LDS. 
Po našem prepričanju na ta način ni prišlo do kršitve veljavnih določil Statuta MONG. Če 
se svetnik z našim odgovorom ne strinja, predlagamo, da predmetno vprašanje 
obravnava, in se o njega opredeli, še statutarno-pravna komisija. 
 
 
4. SVETNIK TOMAŢ TORKAR je podal naslednjo pobudo: 

Moja pobuda se nanaša na evropsko leto prostovoljstva, ki ga je razglasila 
Evropska unija. Namreč, 2011 je evropsko leto prostovoljstva. Verjetno občinska 
uprava ţe predvideva kakšne aktivnosti s tem v zvezi. Moja pobuda pa se nanaša 
predvsem na to, da se te aktivnosti zberejo na enem mestu in da se organizacije v  
MONG, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom, pozove, da na tem skupnem mestu 
objavijo vse svoje aktivnosti in morda še dajo kakšno svojo pobudo s tem v zvezi. 
 

Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova 

Gorica se zaveda pomena prostovoljstva v naši lokalni skupnosti in ga ţe več let na 
različne načine spodbuja. Sodelujemo s Centrom za socialno delo Nova Gorica, ki izvaja 
projekt prostovoljno delo mladih in vodi uradno evidenco o prostovoljcih, za prostovoljce 
in njihove mentorje so organizirana izobraţevanja, ob zaključku šolskega leta Center za 
socialno delo organizira prireditev za mlade prostovoljce. Zadnja leta mestna občina 
sodeluje s Pokrajino Gorica, ki vsako leto organizira Mednarodni dan prostovoljstva. K 
sodelovanju oz. predstavitvi na festivalu so vsako leto povabljena lokalna društva in 
druge organizacije, ki pri svojem delu sodelujejo s prostovoljci, s področja zdravstva, 
socialnega varstva, športa, kulture.  
V letu 2010 je Mestna občina Nova Gorica sodelovala v vseslovenski akciji Očistimo 
Slovenijo. 
Mestna občina Nova Gorica bo tudi v letu 2011 sodelovala pri aktivnostih s področja 
prostovoljstva. Nadaljevale se bodo zgoraj naštete aktivnosti, kot obeleţitev evropskega 
leta prostovoljstva se dogovarjamo za posebne aktivnosti v ta namen. Trenutno smo v 
dogovoru z Zavodom Ypsilon za sodelovanje v projektu Simbioz@. Od 18. do 22. aprila 
2011 bodo mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji učili e-veščine 
predvsem starejše od 60 let. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno 
izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za 
nadaljnje učenje in uporabo računalnika in interneta. Cilj projekta je v tednu 
opismenjevanja zdruţiti velik del starejše populacije in mladih, ki bodo v duhu 
prostovoljstva pomagali starejšim pri pridobivanju novih znanj. S tem se ţeli doseči večjo 
vključenost starejših v svet okoli njih. Projekt temelji na medgeneracijskem sodelovanju, 
solidarnosti in spodbujanju vseţivljenjskega učenja, ki v sodobni druţbi postaja vedno 
bolj ključnega pomena in dviguje kakovost ţivljenja. Poleg osnovnega cilja usposabljanja 
je cilj projekta posodobiti in z novimi funkcijami nadgraditi zemljevid eTočk po Sloveniji in 



 

vzpostaviti spletni portal za e-veščine, ki bo omogočal enostaven dostop do informacij o 
ponudnikih in moţnostih usposabljanja na področju e-veščin ter predstavljal osnovo za 
povezovanje starostnikov in mlajših. Projekt Simbioz@ bo izpeljan v sodelovanju z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za delo, druţino in 
socialne zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Medijsko agencijo OMG/PHD. 
Častni pokrovitelji projekta so dr. Danilo Türk, Borut Pahor, mag. Blaţ Kavčič in Pavel 
Gantar, med partnerji pa sta Zdruţenje splošnih knjiţnic in Zdruţenje društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS). Projekt podpirata tudi širša strokovna in akademska 
javnost ter vlada Republike Slovenije. Število partnerjev in podpornikov raste iz dneva v 
dan. 
Vloga občine pri navedenem projektu je na naslednjih področjih: 
- kontaktiranju občinskih društev, ki lahko pripomorejo k uspešnosti projekta, 
- vzpostavitvi info točke, kjer lahko tako prostovoljci kot starejši udeleţenci dobijo več 
informacij, 
- pomoči pri zagotavljanju infrastrukture za uspešno izvedbo tedna e-opismenjevanja, 
- obveščanju in širjenju projekta med mladimi in starejšimi. 
Konkretna izvedba projekta v lokalni skupnosti pomeni, da bo po dogovoru vzpostavljena 
info točka (npr. avla občinske stavbe), kjer bo dostopno gradivo o projektu, od 18. do 22. 
aprila 2011 bodo na različnih lokacijah v mestu (npr. knjiţnica, šole, mladinski center) 
potekale delavnice e-veščin. 
Predvidevamo, da se bo tekom leta zvrstilo še veliko aktivnosti in povabil k sodelovanju 
za obeleţitev evropskega leta prostovoljstva, ki se jim bo mestna občina pridruţila glede 
na vsebinsko učinkovitost ter prostorske, finančne… zmoţnosti. Veliko organiziranih 
aktivnosti v zvezi s prostovoljstvom vodi Mladinski center Nova Gorica, ogromno 
prostovoljnega dela pa je opravljeno tudi v okvirih društev, ki izvajajo programe in 
projekte z različnih področjih. Ob prijavah na občinske razpise s področja druţbenih 
dejavnosti se prijaviteljem v finančni konstrukciji prijavljenega programa ali projekta 
prizna določen deleţ prostovoljnega dela. 
 
 
5. SVETNIK TOMAŢ SLOKAR je podal naslednji predlog: 

Dovolil bi si v bistvu dopolniti predlog ge. Darinke Kozinc, če se ona s tem strinja, 
glede Kostanjevice in sicer samo zato, da bo laţje pridobiti odgovor. S 1. 1. so bile 
na novo pridobljene koncesije, območja in tudi frekvence pobiranja odpadkov in 
mislim, da je za Kostanjevico v tej prilogi k pravilniku predvideno, da se ti odpadki  
odvaţajo samo enkrat na mesec. Menim, da je nujno, da bi prilogo k pravilniku 
uskladili in to frekvenco povečali, ker je pač ta točka kot turistična in kulturno 
zgodovinska zelo obremenjena. Jaz sem samo pojasnil, da gre za prilogo, ki ureja 
frekvenco pobiranja odpadkov, da bo laţje odgovor. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
odgovor: Problematiko v zvezi z intenzivnostjo  izvajanja urejanja in čiščenja javnih 
površin na Kapeli smo rešili s povečano intenzivnostjo praznjenja košev in pobiranja 
navlake. Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin je sprejel Mestni svet MONG v 
maju 2010.  Urejanje in čiščenje javnih površin pa se je na podlagi koncesijskih pogodb 
pričelo s 1.1. 2011. Menimo, da še ni čas za spreminjanje intenzivnosti aktivnosti po 
pravilniku samo zaradi Kapele. Glede na razpoloţljiva sredstva zadevo še preverjamo, 
prav tako tudi usklajujemo kataster javnih površin. Predvidoma bo do konca aprila, ko 
bomo še dopolnili kataster javnih površin, jasno, ali ohraniti sedanjo intenzivnost ali jo 
zmanjšati. To bo tudi pokazatelj za prevetritev in ponovno potrditev pravilnika.   
 
 
6. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala naslednje vprašanje: 

Imam še eno vprašanje na osnovi dopisa patra Davida s Kostanjevice, ki prosi, če 
bi občinska uprava z ţupanom na čelu ponovno pregledala pravilnik o čiščenju 



 

mesta in  popravila tiste dele, ki v praksi ne funkcionirajo. Namreč, g. pater David 
je imel nedavno tega častitljivo obletnico prihoda Frančiškanov na Kostanjevico in 
pa seveda tudi postavitev spomenika velikemu jezikoslovcu Stanislavu Škrabcu in 
je bil sorazmeroma slabe volje in ogorčen, ker ta del mesta ni bil takrat ob tem 
slavnostnem dogodku počiščen tako kot bi on ţelel. Zato prosim, da se ponovno 
pregleda pravilnik o čiščenju mesta.  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 

odgovor: Problematiko v zvezi z intenzivnostjo  izvajanja urejanja in čiščenja javnih 
površin na Kapeli smo rešili s povečano intenzivnostjo praznjenja košev in pobiranja 
navlake. Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin je sprejel Mestni svet MONG v 
maju 2010.  Urejanje in čiščenje javnih površin pa se je na podlagi koncesijskih pogodb 
pričelo s 1.1. 2011. Menimo, da še ni čas za spreminjanje intenzivnosti aktivnosti po 
pravilniku samo zaradi Kapele. Glede na razpoloţljiva sredstva zadevo še preverjamo, 
prav tako tudi usklajujemo kataster javnih površin. Predvidoma bo do konca aprila, ko 
bomo še dopolnili kataster javnih površin, jasno ali ohraniti sedanjo intenzivnost ali jo 
zmanjšati. To bo tudi pokazatelj za prevetritev in ponovno potrditev pravilnika.   
 
 
7. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pobudo: 

Pobuda krajanov za ureditev in asfaltiranje ceste Loke – Podrob. Spodaj 
podpisani krajani stanujoči v Lokah, v Podrobu ter v Kromberku - ulici Vinka 
Vodopivca, kakor tudi lastniki parcel ob poti Loke - Podrob, stanujoči izven 
območja KS, naslavljamo na zgornji naslov pobudo za ureditev in asfaltiranje 
omenjene poti. Cesta ima parc. št. 1286/1 k.o. Kromberk, isto kot asfaltirana 
glavna pot za Loke iz smeri novega blokovskega naselja in je v zemljiški knjigi 
vodena kot javno dobro pota. Pobuda se nanaša na makadamski del poti v dolţini 
cca. 380 m od kriţišča pri h.š. Ul. Vinka Vodopivca št. 111 pa do kriţišča z 
asfaltirano potjo za Podrob, ki prihaja iz smeri kromberškega gradu. Cesta je 
edina dostopna pot za stanovalce treh hiš, vsakodnevno jo uporabljajo lastniki 
parcel ob njej in precej je tudi prometa na relaciji Podrob - Loke ter obratno. 
Stanje poti je ţe samo po sebi katastrofalno, saj se kljub statusu, ki jo ima, tj. 
javna pot, zanjo nihče ne zmeni. Po vsakem obilnejšem deţevju pa postane 
skorajda neprevozna zaradi lukenj in nanosov gramoza. Uporabniki poti moramo 
po vsakem močnejšem deţevju sami poravnati luknje ter čistiti jarke in prečne 
traverze, če hočemo priti normalno do svojih posesti. Sami čistimo tudi obcestno 
vegetacijo. Hud problem, ki je poznan vsem prebivalcem Lok, pa se pojavlja v 
kriţišču pri hiši v ulici Vinka Vodopivca 111, kjer se omenjena pot stika z asfaltno. 
Deroča voda praktično prekrije asfaltno podlago s peskom in gramozom v celotni 
širini v dolţini 1520 m. Gre za zelo nevaren odsek, saj se vse skupaj nahaja tik 
pred nepreglednim ovinkom, cestišče se spušča in postane zaradi tega vsako 
zaviranje nekontrolirano. Da ne govorimo o tem, kaj takšna količina kamenja na 
cesti pomeni za mopediste in kolesarje pa tudi sama po sebi vsakodnevna voţnja 
kakor tudi hoja preko tako zanemarjenega in nevarnega odseka ni nič kaj prijetna. 
Upamo, da boste na podlagi te pobude pristopili k reševanju problema, ki 
nedvomno obremenjuje neprimerno večje število ljudi, kot pa jih je pod pobudo 
podpisanih. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 

odgovor: Situacijo na navedeni cesti poznamo in problematiko  v sodelovanju s KS 
Kromberk - Loke v okviru finančnih moţnosti tudi rešujemo. V okviru razpoloţljivih 
sredstev imamo na navedeni cesti v postopnem reševanju ureditev odvodnje, kar bo 
osnova tudi za kasnejšo asfaltacijo ceste. Letos ţal ne bodo prišle na vrsto tudi nekatere 
lokalne ceste, kjer se odvija intenziven promet, ki so nujno potrebne obnove in so nad 
rang navedene ceste. Navedba svetnice, da je navedena cesta javno dobro in 



 

kategorizirana javna pot, ki ne zasluţi tega imena, drţi. Dejansko bi morala biti ta cesta 
nekategorizirana cesta, saj nima elementov, ki ustrezajo kategorizirani cesti. V tem 
primeru ima ta cesta prednost, saj bo vzdrţevana po koncesijski pogodbi. Izvajalec 
koncesije je CPG d.d. Nova Gorica.  
Navedba glede obstoječega vzdrţevanja ne drţi. KS Kromberk je v okviru rednega 
vzdrţevanja po potrebi en do dvakrat letno obkosila navedeno cesto in po potrebi tudi 
izvedla gramoziranje (takšna je tudi izjava predstavnika KS Kromberk Loke g. 
Winklerja).V sodelovanju s KS Kromberk - Loke, ki pripravlja tudi prioritetni red asfaltacij 
javnih in nekategoriziranih poti v KS, bomo skupaj z koncesionarjem poskušali zagotoviti 
višji nivo varnosti na navedeni cesti do izvedbe asfaltacije.  
 Smo pred sprejemom proračuna in glede na izhodišča trenutno ne vidimo moţnosti za 
vključitev te investicije v proračun. 
 
 
8. SVETNIK ANTON PERŠIČ je ponovno podal naslednji predlog: 

Ponovil bom tisti predlog, ki sem ga dal ţe na zadnji seji mestnega sveta.  
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. 
Poznano mi je, da je v Novi Gorici na Kidričevi ulici postavljeno eno polnilno mesto 
za električna vozila, nisem pa prepričan, da bo to v bliţnji prihodnosti dovolj, zato 
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 – električnih vozil, še posebej naj bi to 
veljalo za gradnjo novih parkirišč. Potrebno je tudi razmisliti, kako to storitev 
ponuditi uporabnikom. 
To je samo predlog in če je koristen, naj sluţbe mestne občine o tem razpravljajo 
in upoštevajo. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
odgovor: 
Predlog svetnika g. Antona Peršiča smo vključili med razvojne programe za izgradnjo 
oziroma posodobitev javnih parkirišč v občini s potrebno infrastrukturo za polnjenje 
električnih avtomobilov in skuterjev, tako bo izgradnja dovoljevala manjšo nadgradnjo z 
ustreznimi polnilci. 
 
 
9. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo: 

Druga pobuda pa se nanaša na eno investicijo na mestnem območju. Slovenske 
ţeleznice so pripravile projekt Gradnje novega perona z izven nivojskim dostopom 
na ţelezniško postajo Nova Gorica. O ustreznosti lokacije in potekom podhoda je 
bil seznanjen tudi oddelek za okolje in prostor, ki z dokumentacijo soglaša, saj 
projekt smiselno omogoča nadaljno povezavo postajnega poslopja in trga Evrope 
za njim, saj bi s tem mesto dobilo novo kvalitetno in varno povezavo za pešce, 
invalide in po moţnosti tudi za kolesarje. 
Predlagam, da mestna občina zagotovi v proračunu postavko za izvedbo 
nadgradnje izven nivojskega projekta ter s tem omogoči podaljšanje podhoda, do 
konca meje ţelezniškega območja. Projekt Slovenskih ţeleznic v prvi fazi zajema 
izgradnjo podhoda le do sedanjega petega tira in ima dostop le iz postajne strani. 
Menim, da je zaradi bistveno manjših stroškov potrebno projekt izpeljati v eni fazi, 
saj bi le tako zagotovili vsem ţeljam in interesom prebivalcev mesta Nova Gorica, 
saj se na drugi strani ţelezniških tirov nahajajo tako šole kot celotno mesto. 
Predlagam torej, da se celoten podhod naredi do konca v eni fazi. Če se bo delalo 
v eni fazi, stroški ne bodo tako veliki. Severa se ne bo delalo ne danes ne jutri, 



 

projekt se pripravlja in mislim, da bi tu moral oddelek za infrastrukturo stopiti v 
kontakt s Slovenskimi ţeleznicami, da to stvar uredi. 

  
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
odgovor: 
Na skupnem sestanku predstavnikov MONG in Slovenskih ţeleznic (SŢ) v januarju 2010 
je bil obravnavan predlog nadhoda , ki povezuje ţelezniško postajo Nova Gorica z 
mestom in je vključen v veljaven zazidalni načrt ob ţelezniški postaji (natečajna rešitev). 
 
Ţe na tem sestanku so predstavniki SŢ poudarili, da je rešitev nadhoda za reševanje 
dostopa od postajnega poslopja do perona za njih  manj sprejemljiva (svetla višina nad 
progo znaša 6 m, potniki jo morajo premostiti ob vsakem dostopu do perona) in so 
predlagali reševanje problematike s podhodom. Dogovorjeno je bilo, da SŢ izdelajo 
idejno zasnovo oz. idejni projekt izven nivojskega kriţanja ţelezniške proge, kar bo 
osnova za nadaljnje dogovarjanje z MONG glede same investicije. 
Ne glede na zgoraj navedene dogovore, so SŢ izdelale idejno zasnovo podhoda do 
perona, ki ga ţelijo rekonstruirati in ne za celoten podhod pod ţelezniškimi tiri.  
Iz odgovora, ki ga je vodja projekta pri  SŢ podal na vprašanje Radia Koper, Studio Nova 
Gorica in  ki je bil  dne 28.2.2011 poslan  tudi OIGJS in iz telefonskega razgovora istega dne  
izhaja, da je kot prva faza izdelave projektne dokumentacije  izdelana Idejna zasnova obnove 
ţelezniške postaje, v kateri je definirana lega izven nivojskega dostopa, ki je določena v 
sodelovanju z Oddelkom za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica. 
Projektne rešitve v Idejni zasnovi za gradnjo izven nivojskega dostopa od postajnega poslopja 
do perona so izdelane tako, da bo moţna gradnja podaljška podhoda od perona proti mestu. 
V izdelavi je tudi ţe projekt za izvedbo PZI, ki bo predvidoma zaključen v začetku aprila 2011, 
saj bodo investicijo izvajali kot vzdrţevalna dela v javno korist (po podatkih Oddelka za okolje 
in prostor MONG je sama lega podhoda dogovorjena, ni pa še prostorsko umeščena 
povezava podhoda s cestnim omreţjem - predlog idejne zasnove SŢ je povezava med 
ţelezničarskimi bloki do Prvomajske ulice, oddelek za okolje in prostor pa predlaga navezavo 
na Erjavčevo ulico). 
Upravljavec javne ţelezniške infrastrukture Slovenske ţeleznice načrtuje gradnjo novega 
perona in podhoda, ki povezuje peron s postajnim poslopjem ţelezniške postaje Nova Gorica 
v letu 2012 v primeru, da bo Ministrstvo za promet zagotovilo potrebna sredstva, za kar je 
upravljavec ţe podal predlog na Direkcijo za izvajanje investicij v javno ţelezniško 
infrastrukturo.  
Glede na postopek, ki so ga SŢ izbrale, mora MONG za potrebe izpeljave te investicije sama 
pridobiti dokumentacijo in sicer idejno zasnovo in projekt za gradbeno dovoljenje za podhod in 
povezavo le-tega s cestnim omreţjem (MONG namreč na območju ţelezniške infrastrukture 
ne more izvajati vzdrţevalnih del v javno korist). Poudariti je potrebno tudi, da območje, ki je 
predmet obravnave, ni vključeno v OPPN ob  ţelezniški postaji, kar pomeni, da bo potrebno 
za vse posege doseči dogovor z lastniki zemljišč. 
Ker je predlagan podhod zaradi zmanjševanja stroškov investicije pomaknjen precej juţno v 
smeri Erjavčeve ulice, bo potrebno pred dokončno odločitvijo o investiciji preveriti ali je lega 
podhoda za MONG optimalna z vidika celotne pozidave ob Prvomajski ulici, prav tak pa jo  bo 
potrebno preveriti tudi v odnosu do pogodbe o medsebojnih obveznostih in urejanju, ki je bila 
za Majske poljane sklenjena s Primorjem d.d. in Immorentom Ljubljana d.o.o. 
OIGJS bo v razgovore, ki jih za investicijo prehoda »Kajak center« ţe vodi z Direkcijo RS za 
vodenje investicij v javno ţelezniško infrastrukturo – sektor za investicije Maribor vključil tudi 
investicijo podhoda na ţelezniški postaji Nova Gorica.  
 
 
10. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog: 

Imam še en dodatek, in sicer predlog oz. pobudo v zvezi z Gradiščem, s čimer se 
pridruţujem svetniku Kerševanu. Tam gre za obnovo stopnišča do kulturnega 
doma Gradišče nad Prvačino in urejanje dostopne poti. Namreč, v mesecu 



 

septembru je bila ob sodelovanju tako KS Gradišče, Občine Renče-Vogrsko oz. 
obeh občin postavljena in odprta Gregorčičeva pot, ki poteka od centra Gradišča 
do Renč. Ta pot je zelo dobro obiskana. Ljudje prihajajo tudi od drugod, vendar 
imajo teţave z dostopom avtobusov do samega doma, ravno tako je tudi to 
stopnišče v zelo slabem stanju, je precej nevarno in predvsem pa tam ni 
nobenega obvestila, da naj ga obiskovalci ne bi uporabljali. Bojim se, da bi lahko 
tam prišlo do kakšne nesreče. 
Ravno tako ima Literarni klub Gorica namen letos prvič v poletnem času 
organizirati  Gregorčičeve večere na Gradišču s tem, da se temu kraju, kot je ţe g. 
Kerševan omenjal, da je bil po krivici nekoliko zapostavljen, da nekoliko večjo 
vrednost glede na to, da sta bila tu dva izjemno pomembna kulturnika, ki sta 
zapisana v zgodovino slovenskega naroda. Zanima me, ali je urejanje te dostopne 
poti vključeno v načrt razvojnih programov – govorim torej o stopnišču in o 
dostopni poti do kulturnega doma in če ni, naj se vsaj obnova stopnišča vključi v 
proračun za leto 2011. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
odgovor: 
1. Cesto (javno pot proti kulturnem domu) smo v lanskem letu deloma sanirali, na 

zadnjem delu do parkirišča pa izvedli  asfaltacijo . 
2. Kot je iz zemljiško knjiţnih podatkov razvidno je vsa zunanja ureditev kulturnega 

doma  
( parkirišče, stopnišče… ), še vedno kmetijsko zemljišče v drţavni lasti. 

V skladu z Zakonom o izvajanju proračuna občina ne sme investirati v nepremičnine, ki 
niso v njeni lasti. 
Predlagamo, da se čim prej pristopi k ureditvi zemljiško knjiţnega stanja za zgrajeno 
stopnišče, parkirišče in kompletacijo investicije kulturnega doma, kamor sodi tudi zunanja 
ureditev. Vse to pa ni pristojnost oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe. 
Začasno opozorilno  tablo za stopnišče pa bomo naročili iz proračunske  postavke za 
postavitev signalizacije.  
 
 
11. SVETNIK ANTON PETROVČIČ je podal naslednji predlog: 

Proračun za leto 2011 je v pripravi. Rad bi samo spomnil, da se ne pozabi vanj 
vnesti del na občinski infrastrukturi, ki so ţe več let nedokončana oz. narejena na 
pol. Kot primer izpostavljam odsek ceste iz Čepovana proti Lokovcu-ovinek v 
Borovcih. Predlagam, da si strokovna sluţba to ogleda in o tem pripravi poročilo-
predvsem pa, da se stanje sanira oz. dokonča začeta dela. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 

odgovor: Problematiko, ki jo navaja svetnik, poznamo. Navedeno cesto smo na 
navedenem delu pred leti v okviru večjih vzdrţevalnih del razširili zaradi laţjega izvajanja 
zimske sluţbe.  
Svetnik pravilno ugotavlja, da je potrebno dela zaključiti, kar pomeni izvesti asfaltno 
prevleko. Asfaltna prevleka za zaščito vozišča pred nadaljnjim propadanjem je nujna in to 
ne samo na navedenem delu ceste. Ni pa to edina lokalna cesta ali njen del, ki je 
potreben nujne sanacije. Kar nekaj jih je takih, kjer smo ţe v zamudi zaradi preprečitve 
škode na voziščih, kot tudi za zagotovitev osnovne varnosti v cestnem prometu. V zadnjih 
letih so se sredstva za asfaltne prevleke v proračunu bistveno zmanjšala. Še pred tremi 
leti smo imeli v proračunu postavko asfaltne prevleke posameznih dotrajanih delov 
lokalnih cest, ki je bila ţal kasneje umaknjena. 
Smo pred sprejemom proračuna in glede na izhodišča trenutno ne vidimo moţnosti za 
vključitev te investicije v proračun. 
 
 



 

12. SVETNIK TOMAŢ HORVAT je podal naslednjo pobudo: 

Stanovalec stanovanjske hiše v Lokah št. 17 se je obrnil name zaradi 
nevzdrţnega stanja dostopne ceste do njegove hiše, tudi sam sem si to dostopno 
cesto ogledal in videl, da je res v nevzdrţnem stanju. Ţivimo v 21. stoletju in ne 
moremo dopustiti v naši napredni občini, da nekateri naši prebivalci nimajo 
urejene niti dostopne poti do svojega bivališča. Zato apeliram na vse sluţbe na 
mestni občini, da to problematiko obravnavajo in rešijo problem tega stanovalca v 
Lokah na številki 17. Ta gospod se je obrnil tudi na KS Loke-Kromberk, kjer zanj 
na ţalost ni bilo posluha, zato se je obrnil name. Res apeliram na pristojne sluţbe, 
da to pobudo jemljejo resno in da v proračunu za leto 2011 zagotovijo minimalna 
sredstva za to, da se temu prebivalcu naše občine uredi dostop do njegove hiše. 

  
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 

odgovor: Gre za kategorizirano javno pot, dejansko pa bi morala biti ta cesta 
nekategorizirana cesta, saj nima elementov, ki ustrezajo kategorizirani cesti. Do konca 
lanskega leta je bila navedena  cesta v skrbi za vzdrţevanje pri  KS Kromberk Loke, ki je 
cesto vzdrţevala v okviru razpoloţljivih sredstev. S 1.1. 2011 so javne poti prešle v 
vzdrţevanje  po koncesijski pogodbi. Izvajalec koncesije je CPG d.d. Nova Gorica.  
 Letos ţal ne bodo prišle na vrsto tudi nekatere lokalne ceste, kjer se odvija intenziven 
promet, ki so nujno potrebne obnove in so nad rang navedene ceste.  
V sodelovanju s KS Kromberk - Loke, ki pripravlja tudi prioritetni red asfaltacij javnih in 
nekategoriziranih poti v svoji KS, bomo skupaj z koncesionarjem poskušali zagotoviti višji 
nivo varnosti na navedeni cesti do izvedbe asfaltacije.  
 Smo pred sprejemom proračuna in glede na izhodišča trenutno ne vidimo moţnosti za 
vključitev te investicije v proračun. 
 
 
13. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednje vprašanje: 

V letu 2009 je MONG v proračunu za leto 2009 namenila 50.000 €, del je 
namenila za pripravo projektne naloge razvoja javne turistične infrastrukture na 
TBP in Lokev kot centra in nosilca turističnega razvoja. 
Eden od razlogov za pripravo te projekte naloge je bilo tudi usmerjanje razvoja in 
pridobivanje drţavnih in evropskih razvojnih sredstev za pospeševanje turizma in 
razvoj podeţelja. 
Zanima me, ali so bile v zvezi s tem izpeljane aktivnosti pridobivanja drţavnih in 
evropskih sredstev za pospeševanje turizma in razvoj podeţelja, koliko je bilo 
pridobljenih sredstev ter kaj je bilo, v kolikor so bila sredstva pridobljena, 
narejenega in kaj konkretno bo v letu 2011, tudi glede na vsebino projektne 
naloge razvoja javne turistične infrastrukture na TBP? 
 

Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: MONG je v letu 2009 začela 
pripravljati dokumentacijo za podporo hitrejšemu razvoju Trnovske in Banjške planote ter 
Lokev kot centra in nosilca turističnega razvoja. Ta dokumentacija je sluţila za 
usmerjanje razvoja in tudi za pridobivanje drţavnih in evropskih razvojnih sredstev za 
pospeševanje turizma in razvoj podeţelja. 
V začetku letu 2010 smo organizirali javno razpravo o "Strokovnih podlagah za program 
razvoja turistične infrastrukture v javni rabi v turistični destinaciji Lokve" ter na podlagi 
predlogov, ki smo jih prejeli pripravili naslednje projekte: 
- v Grgarju smo kupili in uredili prostor, ki bo sluţil kot izhodiščni Turistično informacijski 
center za Trnovsko in Banjško planoto; 
- postavili leseno brunarico na Lokvah, ki bo sluţila kot informacijska točka in 
večnamenski prostor za promocijo društev, izdelkov in aktivnostih na Lokvah ter kot 
ţivilska trgovina.   
Poleg omenjenega smo pripravili:  
-  investicijsko dokumentacijo za ureditev športno rekreacijski prostor na Lokvah;  



 

- pridobili smo gradbena dovoljenja in pripravili prijavno dokumentacijo za ureditev 
kovaškega muzeja v Lokovcu; 
- prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo v katero bomo vključili tudi promocijo TB 
planote v okviru Regijske destinacijske organizacije; 
- dokument identifikacije investicijskega projekta in prijavno dokumentacijo za pešpoti po 
Trnovski in Banjški planoti;  
- dokument identifikacije investicijskega projekta za Eko muzej s turističnim 
informacijskim centrom na Lokvah.  
Omenjena dokumentacija nam bo sluţila za prijavo na drţavne razpise, predvsem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za šolstvo in šport pa 
tudi za črpanje evropskih sredstev.  
Poleg tega v letu 2011 skladno s proračunom načrtujemo odkup še enega prostora v 
objektu stare pošte, ki je last Telekom, d.d. in za katerega je pripravljena vsa 
dokumentacija.  
 
 
14. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo: 

Pobuda v zvezi s strategijo razvoja igralništva v RS. Vlada RS je tik pred boţičnimi 
prazniki, to je pred dobrim mesecem, obravnavala in sprejela strategijo razvoja 
igralništva v RS. Mestnemu svetu MONG v zvezi s to strategijo ni bila omogočena 
avtentična in odprta razprava ter moţnost, da se o predlaganem dokumentu 
opredeli. Tudi kolega Špacapan je na prejšnji seji podal eno vprašanje in dobili 
smo odgovor, da je bila ustanovljena neka komisija za pripravo pripomb in da je to 
šlo na vlado. Mislim, da bi to strategijo mestni svet moral obravnavati in da se o 
predlaganem dokumentu opredelimo. Gre za preveč pomembno dejavnost, da bi 
jo lahko prepustili stihiji ali pa zasebnemu interesu oz. da bi dajali neka pooblastila 
neki komisiji, ki ne bi bil v skladu z javnim interesom Mestne občine Nova Gorica. 
Vlada bi morala pred sprejetjem tega za Novo Gorico kot turistično igralniške 
destinacije tako ţivljenjsko pomembnega predloga, ki zadeva pristojnost, 
delovanje in financiranje občine, zagotoviti ustrezno mnenje tega mestnega sveta 
MONG. 
Ker ta razprava ni bila omogočena in mnenja nismo podali, je bila kršena tako 
ustava RS kot tudi zakon o lokalni samoupravi, ki v XI. poglavju opredeljuje 
pravice lokalne skupnosti. 
Predlagam, da občina vloţi zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti tega 
vladnega predpisa pri Ustavnem sodišču, s katerim se je protizakonito poseglo v 
ustavni poloţaj in pravice lokalne skupnosti to je MONG. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: V času javne razprave o 

Osnutku strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji je bila 6. maja sklicana izredna seja 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Namen seje je bil predstavitev Osnutka 
strategije, ki sta ga na seji Mestnega sveta predstavili predstavnici Ministrstva za finance, 
ga. Miranda Groff Ferjančič, v.d. direktorice Direktorata za premoţenje in sekretarka 
istega direktorata ga. Roţa Ţust. Na izredni seji je Mestni svet sprejel naslednje sklepe:  
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nasprotuje dokumentu »Osnutek strategije 
razvoja iger na srečo v Sloveniji«.  
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj imenuje komisijo v sestavi: 
pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica, predstavnik druţbe HIT in predstavnik 
igralnih salonov, ki bo pripravila predlog pripomb na osnutek strategije.  
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od predlagatelja strategije zahteva, da podaljša 
javno razpravo za tri mesece.  
- Predsednika Vlade Republike Slovenije se seznani s stališčem Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica in se ga naproša, da se aktivno vključi v reševanje igralniške 
problematike v drţavi. 



 

Komisija je nato pripravila pripombe na Osnutek strategije razvoja iger na srečo v 
Sloveniji in jih posredovala Ministru za finance ter predsedniku Vlade RS. V prilogi vam 
pošiljamo tudi pripombe komisije. 
Na pobudo Mestne občine Nova Gorica je bila 6. septembra 2010 v veliki dvorani MONG 
organizirana tudi javna tribuna z naslovom »Strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji«, 
ki sta se jo udeleţila predsednik Vlade RS, Borut Pahor in minister za finance, dr. Franc 
Kriţanič. 
 
Komisija za pripravo pripomb na Osnutek strategije razvoja iger na srečo v 
Sloveniji 
Številka: 461-1/2010 
Datum: 18.5.2010 
ZADEVA:  Sklepi  komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na 
srečo 
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 6.5.2010 je bila v 
Mestni občini Nova Gorica ustanovljena Komisija za pripravo pripomb na Osnutek 
strategije razvoja iger nas srečo v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu; Komisija). Komisija v 
sestavi: pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica, predstavnik druţbe HIT d.d. in 
predstavnika igralnih salonov je na 2. seji sprejela naslednje sklepe:  

1. 
Komisija za pripravo pripomb na Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji 
nasprotuje dokumentu »Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji«. 

2. 
Komisija od predlagatelja zahteva podaljšanje javne obravnave »Osnutka strategije 
razvoja iger na srečo v Sloveniji« za tri mesece. (predstavniki igralnih salonov se do 
tega sklepa niso opredelili. 

3. 
Mestna občina Nova Gorica, ki nosi številne negativne posledice te dejavnosti, skupaj z 
nosilci igralniške dejavnosti pripravi strokovno revizijo omenjene strategije. 

4. 
Komisija posreduje predlagatelju strategije naslednje pripombe, ki jih mora upoštevati 
pri pripravi novega dokumenta:    
Izhodišča za pripravo strategije: 
Izhodišča za pripravo Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji morajo temeljiti na 
realnih predpostavkah. V Mestni občini Nova Gorica je skoncentrirane največ igralniške 
dejavnosti, zato morajo pri pripravi izhodišč in same strategije aktivno sodelovati 
predstavniki Mestne občine Nova Gorica, predstavniki podjetja Hit d.d. in predstavniki 
igralnih salonov.  
Spremembe v lastniški strukturi 
Nasprotujemo privatizaciji igralništva v kratkoročnem obdobju. Drţavne igralnice naj se v 
kratkoročnem obdobju uvrstijo kot strateške naloţbe drţave. (predstavniki igralnih 
salonov se do te pripombe niso opredelili) 

Delitev dajatev od iger na srečo 
Potrebno je natančno opredeliti upravičence do enotnega davka od iger na srečo in 
njihov deleţ. Deleţ domicilnim lokalnim skupnostim ne sme biti niţji od sedaj veljavnega. 
 Namenska uporaba igralniške dajatve 
Namenska uporaba igralniške dajatve se mora podrobneje opredeliti  ţe v sami strategiji 
in mora upoštevati celovit vpliv igralniške dejavnosti na lokalno okolje. Prav tako naj se 
zagotovi pregledna in namenska poraba te dajatve. Lokalna skupnost na zaokroţenih 
turističnih območjih mora vsakih 8 let pripraviti predpisano celoviti študijo vplivu 
igralništva na razvoj lokalne skupnosti. 
 Podeljevanje koncesij po sistemu javnih draţb 
Zavračamo podeljevanje koncesij na podlagi javnih draţb in zahtevamo, da se 
natančneje in podrobneje opredeli način in merila za zmanjševanje in podeljevanje 
koncesij.    



 

Kategorizacija igralnic 
Predlagana kategorizacija je neprimerna, saj ne daje nobenih konkurenčnih prednosti 
obstoječim drţavnim igralnicam. (predstavniki igralnih salonov se s pripombo ne 
strinjajo) 
Soglasja lokalnih skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti na njenem območju: 
Lokalna skupnost mora podati soglasje za vsako novo koncesijo na njenem območju.   
Lokacije novih igralnic in igralnih salonov 
Nove igralnice in igralni saloni ne smejo biti locirani ob prometnih tokovih igralcev 
obstoječim, razen če je lokacija novih igralnic in igralnih salonov bistveno oddaljena od 
obstoječih. 
 Organ nadzora in problematično igranje 
Podpiramo zamisel o ustanovitvi Javne agencije, ki bi delovala kot nadzorni organ in 
predlagamo umestitev Centra za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo v strategijo. 
Omenjeni organizaciji morata imeti sedeţ na območju kjer je koncentracija igralništva 
največja.  
Soglasje Vlade RS 
V vseh odločitvah tako za dodeljevanje, podaljšanje ali odvzem  koncesije mora odločati 
Vlada RS.   
Moţnost lastninjenja zaposlenim 
V strategiji naj se natančneje opredeli moţnost lastninjenja drţavnih igralnic s strani 
zaposlenih v tej panogi. 

OBRAZLOŢITEV 

Izhodišča za strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji 
Izhodišča za pripravo strategije ne temeljijo na realnih osnovah. Pri pripravi dokumenta 
morajo aktivno sodelovati predstavniki Mestne občine Nova Gorica in ostali nosilci 
igralniške dejavnosti.  
 Spremembe v lastniški strukturi 
Predlagane spremembe v lastniški strukturi pomenijo privatizacijo igralništva oziroma 
razprodajo igralniških druţb v drţavni lasti. V tem trenutku bi bila privatizacija nesmiselna 
in ne predstavlja vestnega in gospodarnega ravnanja z drţavno lastnino. Ta zagotovo ni 
primerna v času ko igralniška podjetja, zaradi gospodarske recesije poslujejo slabše kot 
bi sicer. Sanacijski načrti drţavnih igralnic obljubljajo izboljšanje poslovanja in s tem 
posledično večjo vrednost drţavnih igralniških podjetij oziroma drţavnega premoţenja. 
Zaradi slednjega se zdi privatizacija v tem trenutku neprimerna.  
Delitev dajatev od iger na srečo 
Predlog delitve enotnega davka od iger na srečo med upravičence kjer obstaja 
neposredna povezava med prirejanjem iger na srečo in vplivom na lokalno okolje in 
obremenjenostjo lokalne infrastrukture je dobrodošla. Potrebno pa je natančno opredeliti 
kolikšen deleţ te dajatve bo pripadal lokalnim skupnostim, ki so z igralništvom najbolj 
obremenjene. Po trenutni zakonodaji pripada lokalnim skupnostim 47,8% deleţ 
koncesijske dajatve, ki se nikakor ne sme zmanjšati.    
Namenska poraba igralniške dajatve 
Glede namenske uporabe igralniške dajatve je potrebno poudariti, da mora biti ta 
namenjena tudi za ureditev javne infrastrukture in ne izključno za turistično infrastrukturo. 
Namreč urejena javna infrastruktura (ceste, vpadnice, pločniki, parkirišča, zelenice ipd.) 
je osnova za razvoj turizma. Del igralniške dajatve bi morali nameniti tudi višanju 
kakovosti bivanja v lokalnem okolju (socialna politika, druţbene dejavnosti ipd.). 
Podeljevanje koncesij po sistemu javnih draţb 
Osnutek po eni strani predvideva postopno zmanjšanje koncesij, po drugi strani pa 
podelitev novih koncesij. Podeljevanje koncesij na podlagi javnih draţb ko ponudniki 
predlagajo plačilo koncesije je lahko sporno, saj se s tem omogoča pridobitev koncesij 
podjetjem, ki niso vlagala v igralniški prostor. Kot primer lahko navedemo podjetje HIT 
d.d., ki na Goriškem deluje ţe 25 let in je z izdatnimi vloţki v igralniško in turistično 
ponudbo ustvarilo eno najzanimivejših igralniških in turističnih destinacij v tem delu 
Evrope. Ţe podeljene igralniške koncesije ne smejo zapasti v sistem javnih draţb, saj 



 

morebitni novi draţitelji v obstoječo igralniško in turistično ponudbo niso ničesar vlagali. 
Obstoječim koncesionarjem je potrebno, zaradi njihovih dosedanjih vloţkov zagotoviti 
prednost pri podaljševanju igralniških koncesij in dodeljevanju novih koncesij. Prav tako je 
potrebno natančno opredeliti način in merila za zmanjševanje in podeljevanje koncesij. 
Kategorizacija igralnic: 
Obstoječi Zakon o igrah na srečo vključno s pravilniki omogoča pribliţevanje ponudbe 
med igralnicami in igralnimi saloni. Razvoj tehnologije je sicer k temu tudi pripomogel, 
lahko pa bi z drugačno zakonsko regulativo ta isti razvoj tehnologije omogočil tudi večje 
razlikovanje ponudbe med igralnicami in igralnimi saloni. Zato predlagamo, da se vsebina 
po vrstah ponudbe med igralnicami in igralnimi saloni ne zmanjšuje ampak nasprotno 
povečuje.  
Soglasja lokalnih skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti na njene območju: 
V strategiji je sicer opredeljeno, da lokalna skupnost daje soglasje pri oblikovanju 
zaokroţenih igralniških območij, potrebno pa je zagotoviti, da se lokalna skupnost 
opredeli do vsake posamične nove koncesije v lokalnem okolju. Aktualni Zakon o igrah 
na srečo navaja, da je potrebno ob podelitvi nove koncesije predhodno pridobiti soglasje 
lokalne skupnosti. Menimo, da bi morali s to prakso nadaljevati, saj se s tem zagotavlja 
vpliv lokalne skupnosti na urejanje in usmerjanje razvoja igralništva v dotični lokalni 
skupnosti.   
Organ nadzora in problematično igranje: 
Kljub temu, da strategija navaja potrebo po določitvi načina spremljanja in preučevanja 
negativnih posledic iger na srečo ter preučitvi dostopnosti in učinkovitosti programov 
preventive in zdravljenja za zasvojene z igrami na srečo, predlagamo, da se to področje 
podrobneje in sistematično uredi v okviru Centra za zdravljenje odvisnosti od iger na 
srečo. Ravno tako predlagamo, da je potrebno doreči način financiranja in delovanja 
omenjenega centra. 
Moţnost lastninjenja zaposlenim 
Nič ni v strategiji omenjena moţnost lastninjenja zaposlenim. Prav zaradi afere HIT in 
nepravilnosti, ki so se dogajale v igralniški dejavnosti, je drţava igralnice 100 % podrţavila 
in s tem onemogočila tudi zaposlenim solastništvo. (23. člen ZLPP), čeprav so takratni 
delavci tudi iz svojih prispevkov kupovali določene poslovne objekte. V HIT-u imajo delavci 
še vedno kapitalske deleţe (Revizijska odločba in revizijsko poročilo v sodnem registru ob 
preoblikovanju HIT v d.d.), ki jim doslej še niso bili izplačani in se vodi pribliţno 300 sodnih 
sporov v zvezi s tem.  
Izkušnje in spoznanja zahodnih uspešnih gospodarstev so, da so uspešna tista podjetja, ki 
so v delni ali celo 100 % lasti zaposlenih.  Z leti so vlade dovolile z raznimi spremembami 
zakona vstopanje privatnega kapitala v lastniško strukturo igralnic. Zato menimo, da je 
odpadel eden glavnih razlogov izključevanja zaposlenih pri lastninjenju igralnic. 
Zato predlagamo interno razdelitev delnic Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(ZLPP) z dopolnjenim 23. členom, ki naj se glasi: Podjetje zaposlenim, bivšim zaposlenim 
in upokojenim delavcem podjetja lahko razdeli navadne delnice za največ 20 % vrednosti 
druţbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Delnice iz prvega odstavka tega člena se 
glasijo na ime in so prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Preostanek 
delnic do 20 % vrednosti druţbenega kapitala iz prvega odstavka tega člena, ki niso bile 
razdeljene, lahko podjetje na podlagi internega razpisa zamenja certifikate oţjih druţinskih 
članov zaposlenih, ali pa prenese pooblaščenim investicijskim druţbam. Pravico do delnic 
po prvem odstavku tega člena imajo tudi zaposleni v druţbah, ki so na podlagi navadnih 
delnic v večinski lasti podjetja, ki razdeli delnice po tem členu. Podjetje razdeli delnice 
zaposlenim v zameno za lastniške certifikate iz 31. člena tega zakona. Če zaposlen i 
predloţijo podjetju lastniške certifikate v vrednosti, ki presega 20 % vrednosti druţbenega 
kapitala po otvoritveni bilanci, se  preseţni certifikati lahko uporabijo tudi za notranji odkup 
delnic. Predlagamo dopolnitev zadnjega odstavka zgornjega člena z besedilom: Pri 
notranjem odkupu delnic so lahko udeleţeni tudi zaposleni na dan uveljavitve tega člena.  

                                                              PODPREDSEDNIK KOMISIJE 
       Andrej Miška 



 

 
 

15. SVETNIK  TOMAŢ HORVAT je podal naslednje vprašanje: 

V mesecu decembru je bilo v medijih veliko govora o zanimanju juţno primorskih 
občin za odlaganje odpadkov v Stari Gori. Zapisano je bilo, da bodo predstavniki 
občine seznanili ostale ţupane Goriške na regijskem svetu. Pred nekaj dnevi sem 
v medijih zasledil poročilo, da so se juţno primorski ţupani skupaj z ţupani 
Notranjske in Krasa odločili za gradnjo centra v Logatcu. V zvezi s tem me 
zanima, kakšni so bili dogovori na svetu regije in kaj ta odločitev juţno primorskih 
občin pomeni za gradnjo centra v Stari Gori. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 

odgovor: 
POJASNILO: Na svetu regije je bil sprejet naslednji sklep: Svet regije Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) se ne strinja  s predlogom Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov v delih, ki se nanašajo na odlaganje 
komunalnih odpadkov širšega območja (Obalnokraške statistične regije) na odlagališče 
CERO Nova Gorica (Stara Gora) v kolikor v okviru CERO Nova Gorica ni predvidena tudi 
obdelava odpadkov iz širšega območja. Svet regije poziva Ministrstvo za okolje in 
prostor, da z Mestno občino Nova Gorica, nosilko projekta CERO Nova Gorica, preveri in 
uskladi moţnosti  predelave odpadkov širšega območja na odlagališču v okviru CERO 
Nova Gorica (Stara Gora). 
 
Predsednik Sveta regije 
Bojan Sever 
 
Za sam projekt CERO Nova Gorica sprejem dodatnih odpadkov v predelavo pomeni 
racionalnejšo predelavo in s tem zniţanje stroškov ter minimalno povečanje obremenitve 
odlagališča, samo sprejem ostankov predelave (iz Logatca) pa bi pomenil samo dodatno 
obremenitev odlagališča. 
 
 
16. SVETNIK BORIS RIJAVEC je podal naslednjo pobudo: 

Prvo vprašanje oz. pobuda se nanaša na problematiko v zvezi s prostorom za 
plakatiranje ob zaključku solkanske obvoznice na začetku regionalne ceste Solkan 
- Prevalo. 
Navedena lokacija ali natančneje betonski zid ob cesti pri vstopu proti Trnovski 
in Banjški planoti se ţe vrsto let uporablja kot oglaševalsko mesto za 
oglaševanje oziroma plakatiranje. S tem seveda ne bi bilo nič narobe, če bi bile 
zadeve urejene tako, kot bi morale biti. 
Ţe nekaj časa na tem mestu namreč opaţam precejšnjo neurejenost. Ob tem se 
človek ne more znebiti občutka, da je dobršen del plakatiranja izveden nelegalno 
in nestrokovno. Če ob vsem tem zamiţimo na eno oko, pa glavni problem 
nastane, ko te razglase po uporabi nihče ne odstrani ter jih pričnejo odstranjevati 
vremenske razmere (veter in deţ) in to tako, da vse skupaj pristane v travi pod 
betonskim zidom, v smeri proti potoku, ki velikokrat v takih primerih predstavlja 
pravo smetišče. 
Glede na zgoraj navedeno je očitno, da ta oglaševalska lokacija nima upravljalca 
ali pa ta neustrezno skrbi zanjo. Zato občinski upravi postavljam vprašanje, kdo je 
skrbnik - upravljalec te lokacije ter predlagam, da se od njega zahteva vzdrţevano 
in čisto področje plakatiranja ter njegove neposredne okolice. V kolikor pa to 
mesto plakatiranja nima upravljalca, naj se poskrbi za to, da ga bo v najkrajšem 
moţnem času imelo. 
Kajti vsakomur, ki se tam mimo pelje, še posebej pa potnikom namenjenim proti 
planoti in Sveti Gori, je to zelo neprijazna in sramotna dobrodošlica, za katero nam 



 

nikakor ne sme in ne more biti vseeno. 
 
Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Pred leti je s predmetnim plakatnim 

mestom upravljala "Komunala", ki je plakatno mesto označila z lesenim okvirjem, 
pritrjenim na podporni obcestni betonski zid. Z uveljavitvijo novega odloka o oglaševanju 
so postale izvajalec oglaševanja v MONG Mestne storitve d.o.o., ki so opustile 
upravljanje tega plakatnega mesta zaradi bliţine drţavne ceste. Opustitev ţal ni dosegla 
svojega namena - čista in urejena okolica cestnega telesa, saj se je sprevrgla v divje 
oziroma ilegalno plakatiranje.  
Ker gre na tej lokaciji za plakatno mesto, ki je komercialno zanimivo, obenem pa je, v 
smislu informiranja oziroma oglaševanja, njegova oţivitev tudi v javnem interesu, bodo 
Mestne storitve skupaj in ob pomoči občinske uprave na tej lokaciji ponovno v okviru 
zakonskih pogojev vzpostavile plakatno mesto, kar istočasno pomeni tudi upravljanje, 
vzdrţevanje in čiščenje te lokacije. 
 
 
17. SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal naslednji predlog: 

Predlagam, da Mestna občina Nova Gorica obravnava gradnjo daljnovoda Volčja 
Draga - Gradišče - Oševljek - Renče. 
V občini Renče so o tem ţe razpravljali. Zanima me, kdaj bomo zadevo gradnje 
daljnovoda obravnavali v naši občini. Ljudje na Gradišču so zmedeni, ker prihajajo 
do njih take in drugačne informacije. Ne vidijo smisla, da se vod vleče iz Volčja 
Drage preko Gradišča v Renče. 
Pričakujem natančen odgovor oziroma korektno informiranje naših občanov. 

 
Oddelek za okolje in prostor je posredoval naslednji odgovor: Svetnik govori o 

načrtovani trasi daljnovoda DV 2x400 kV za vzankanje Okroglica (Gorica 2), (šifra D-
435). Ta bi se iz prav tako načrtovane RTP 400/110 kV Okroglica (Gorica 2) na Okroglici 
preko Gradišča navezal na daljnovod DV 2x400 kV Divača-Italija (šifra 415), ki prečka 
ozemlje občine Renče-Vogrsko. Trasa je bila obravnavana ob sprejemanju prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica in tudi ob potrjevanju dopolnjenega 
osnutka Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Nova Gorica. Traso sta 
namreč kot obvezno drţavno plansko sestavino v smernicah za pripravo OPN 
posredovala tako Ministrstvo RS za gospodarstvo kot tudi ELES Slovenije. Po zaključeni 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN pa smo od Ministrstva RS za gospodarstvo 
pridobili dodatno pojasnilo glede smernic, ki pravi, da je prišlo do nekaterih sprememb pri 
planiranju VN prenosnega omreţja. Po izračunih sistemskega operaterja prenosnega 
omreţja (SOPO) se je izkazalo, da je za naslednjo 400 kV povezavo med EES Slovenije 
in EES Italije najustrezneje predvideti nov dvosistemski DV na relaciji Okroglo (pri Kranju) 
in Vidmom (Udine) v Italiji. Trasa tega predvidenega DV je še v variantah in še ni 
določena, saj se še ni niti pričel postopek umeščanja tega predvidenega DV v prostor. 
Dejstvo je postala tudi nova ČHE Avče, ki je ţe pričela s poskusnim obratovanjem. Na 
podlagi navedenega je SOPO namesto prej predvidene RTP Okroglica (Gorica 2) začel 
planirati novo lokacijo RTP, ki naj bi bila locirana nekje v bliţini ČHE Avče in vzankana v 
predvideni DV 2x400 kV Okroglo-Udine. To potrjuje tudi Strategija razvoja 
elektroenergetskega sistema RS, Načrt razvoja prenosnega omreţja v RS od leta 2009 
do leta 2018, ki ga je v marcu 2009 pripravilo podjetje ELES, potrdil pa minister za 
gospodarstvo s soglasjem št. 360-110/2008-15 z dne 14.05.2009. V navedenem 
dokumentu sta tako DV 2x400 kV Okroglo-Udine kot RTP 400/110 kV Avče poimensko 
navedena. Ker na tako majhnem ozemlju kot je Goriška ni tehnično smiselno, še manj pa 
bi bilo to ekonomsko smiselno, dolgoročno planirati dve RTP na napetostnem nivoju 
400/110 kV, je prišlo do spremembe smernic, ki jih daje Ministrstvo za gospodarstvo, 
Direktorat za energijo. Tudi glede planiranja morebitne HE Trebuša je v preteklem 
desetletju prišlo do sprememb. Pri vseh razgrnitvah in vseh razpravah v zvezi s tem 
projektom so energetiki naleteli na veliko nasprotovanje okoljevarstvenikov in lokalnega 



 

prebivalstva. Poleg tega se sedaj izdeluje nov nacionalni energetski program (NEP) in 
CPVO za objekte iz NEP. V zadnjih delovnih verzijah NEP ta projekt ni vključen in ga 
verjetno ne bo niti v končni verziji, ki jo bo nato z resolucijo moral potrditi še Drţavni zbor 
RS. Sledi logičen zaključek, da če ni planirana HE Trebuša, ni potrebe niti po vzankanju 
te HE v EES. Zato ni več v planih izgradnje prenosnega omreţja DV 2x400 kV HE 
Trebuša-RTP Okroglica. Pojasnilo o smernicah šteje kot sprememba smernic Ministrstva 
RS za gospodarstvo za področje energetike in postopek priprave OPN lahko nadaljujemo 
upoštevaje njegove navedbe. Iz dopolnjenega osnutka OPN smo umaknili tako RTP 
400/110 kV Okroglica kot traso DV 2x400 kV za vzankanje Okroglica. V predlogu OPN 
obeh ne bo več, zato tudi ne bo niti priloţnosti niti potrebe, da bi o trasi daljnovoda v 
Mestni občini Nova Gorica še kdaj razpravljali. 

 
 
18. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal naslednje vprašanje: 

Zanima me, v kateri fazi je delitvena bilanca med Občino Renče-Vogrsko in 
Mestno občino Nova Gorica? Od ustanovitve občine Renče-Vogrsko bo kmalu 
minilo pet let, a po mojih informacijah še vedno ni izdelana in sprejeta 
delitvena bilanca med obema občinama. Mislim, da bi tudi po zakonodaji ta 
bilanca morala biti ţe narejena. Kaj je vzrok, da bilance še ni? 

 
Oddelek za finance je posredoval naslednji odgovor: S 1. 1. 2007 je bila ustanovljena 
nova občina Renče-Vogrsko in sicer na delu ozemlja bivše Mestne občine Nova Gorica. 
V začetku leta 2007 je potekalo intenzivno sodelovanje med občinama, saj je Mestna 
občina Nova Gorica opravljala na podlagi posebne pogodbe številne naloge tudi za 
novonastalo občino. Občinska sveta obeh občin sta na svojih sejah dne 29. 3. 2007 
sprejela SKLEP I.,  ki določa splošni kriterij za delitveno razmerje med občinama. Ta je 
upošteval število prebivalcev obeh novonastalih občin, ki ga je uporabljalo Ministrstvo za 
finance za izračun primerne porabe in izračunano primerno porabo za leto 2007 po 
podatkih Ministrstva za finance. Na tej osnovi je bilo določeno delitveno razmerje 88,04 % 
za Mestno občino in 11,96 % za občino Renče-Vogrsko. Delitveno razmerje se uporablja 
za delitev preseţka po zaključnem računu 2006, za delitev prihodkov v obdobju 
začasnega financiranja 2007 in za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih sluţb in 
zavodov, katerih ustanoviteljica je bila prejšnja Mestna občina Nova Gorica. S tem 
sklepom je Mestna občina Nova Gorica prevzela tudi vse dolgoročne obveznosti, ki se 
nanašajo na pridobitev premoţenja, ki se nahaja v Mestni občini Nova Gorica. 
S sporazumom med ţupanoma občin, ki je bil podpisan 30. 7. 2007 so bila dogovorjena 
razmerja v obdobju skupnega poslovanja občin v prvem polletju 2007. V drugem polletju 
2007, v letu 2008 in še v začetku leta 2009 so potekali razgovori za pripravo vsebine t. i. 
SKLEPA II., vendar do uskladitve stališč med občinama ni prišlo. S sklepom II. naj bi 
določili o delitvi premoţenja, dolgoročnih pravic in obveznosti ter ustanoviteljskih pravic in 
obveznosti med občinama. 
Zaradi prenosa gospodarske javne infrastrukture iz sredstev v upravljanju pri javnem 
podjetju Vodovodi in kanalizacija, Nova Gorica, d.d. v poslovne knjige občine, je bil na 
seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 1. julija 2010 in na seji občinskega sveta 
občine Renče-Vogrsko 2. avgusta 2010 sprejet sklep o delitvi terjatev za sredstva v 
upravljanju in sredstev javne infrastrukture za opravljanje gospodarskih javnih sluţb 
oskrbe s pitno vodo in gospodarskih javnih sluţb odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda. To je parcialni sklep, ki delno ureja vsebino, ki je zajeta v 
delovnem osnutku sklepa II. in je bil potreben za razdelitev infrastrukture gospodarskih 
javnih sluţb, ki je predpogoj za zagotavljanje storitev občanom od leta 2010 dalje.  
Glede ostalih vsebin sklepa II. občini še nista dosegli soglasja. 

 
 
19. SVETNIK BORIS RIJAVEC je podal naslednje vprašanje: 



 

Druga zadeva je pa vprašanje oz. prošnja, ki jo naslavljam na občinsko upravo, in 
sicer ustrezne sluţbe v občinski upravi naprošam, da mi posredujejo vse 
razpoloţljive informacije v zvezi z aktivnostmi in dogajanjem povezanim z 
izgradnjo rehabilitacijskega centra na Trnovem. Gre pravzaprav za to, da se ţe 
kar nekaj časa veliko šušlja o tem centru. V ta namen, kolikor mi je bilo poznano, 
je bil organiziran tudi humanitarni koncert pod solkanskim mostom, a vendar 
imamo bore malo ali takorekoč nič konkretnih informacij v zvezi s tem. Zato tudi 
postavljam to vprašanje. 

 
Oddelek za druţbene dejavnost je posredoval naslednji odgovor: Oddelek ni seznanjen 
z aktivnostmi v zvezi z rehabilitacijskim centrom na Trnovem. Svetniško vprašanje smo 
posredovali pristojnim institucijam. Takoj ko bomo odgovor dobili, vas bomo s prejeto 
informacijo seznanili. 
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NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 

 
 
1. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom: 

Glede na mojo pobudo za kanalizacijo na Sveti Gori tudi jaz nisem zadovoljen z 
odgovorom in bi apeliral, da Goriški vodovodi pripravijo ta odgovor in da se uvrsti 
tudi v načrt razvojnih programov, ker smo videli, da je tu izpadlo ven. Treba bi bilo 
pogledati, kdaj se bodo ti načrti razvojnih programov lahko dograjevali, ali se bodo 
letos, v tem mandatu oz. kdaj so potekli oz. ali se lahko dopolnjujejo. Mislim, da je 
prav, da se zadeva pelje naprej, ker je bilo ţe leta 2007 podpisano pismo o 
nameri. Sicer v študijah je napisano, da je krajša pot po liniji od elektrike, je pa bolj 
zahtevna, četudi je krajša. Če bi šlo po cesti, bi lahko dve muhi na en mah ubili, 
ker bi obenem uredili tudi cesto. To je ena stvar, kar predlagam, da se za 
naslednjo sejo pripravi gradivo oz. da Goriški vodovodi pripravijo to gradivo.  

 
 

2. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal naslednje nestrinjanje s prejetim 
odgovorom svetniku Otonu Filipiču: 
Nisem zadovoljen z odgovorom, ki smo ga dobili na vprašanje o izgradnji 
kanalizacijskega omreţja za Sveto Goro. Ta odgovor je zelo skop in tehničen, ne 
odgovarja pa pravzaprav na vprašanje. Pove samo, da ni bilo nič narejenega. 
Zakaj ni bilo narejenega, pa ne pove. Namreč, prepričan sem, da je bila Sveta 
Gora v zadnjem obdobju zanemarjena, da se vanjo ni vlagalo od 2002 naprej 
skoraj nič. Je pa to eden naših največjih spomenikov, cerkvenih svetišč z dolgo 
tradicijo ne samo v Sloveniji, ampak tudi daleč naokoli .«  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
dopolnilni odgovor: 
Pobuda mestnega svetnika g. Otona Filipiča (MS 16.12.2010)  je bila, da se trasa fekalne 
kanalizacije iz Sv. Gore »pelje« po cesti Sv. Gora- Grgar in, da se na tej cesti predvidi 
tudi asfaltna prevleka.  
Odgovor g. Filipiču na 3. seji MS pojasnjuje, da je, v zvezi z reševanjem fekalne 
kanalizacije na Sv. Gori, narejena študija ( pripravila jo je Gradbena fakulteta Univerze v 
Ljubljani), ki kot najugodnejšo predvideva traso kanalizacije, ki poteka paralelno z 
elektrovodom in ne po cesti Sv. Gora-Grgar. Izgradnja kanalizacije za Sv.  Goro ni v 
neposredni povezavi z cesto Sv. Gora – Grgar. Oteţevalna okoliščina, ki zmanjšuje 
ugodnost trase, ko bi fekalna kanalizacija potekala v cestišču, je tudi magistralni plinovod, 
ki bi ga v tem primeru bilo potrebno prečkati in kar je izjemno zahtevno, dolgotrajno in 



 

drago. Razumljivo, da tudi gradnja ČN na Sv. Gori ne ponuja sinergije, ki nanjo opozarja 
svetnik Filipič. Na vsa ta vprašanja odgovarja omenjena študija. 
Trditvam, ki jih navaja svetnik Črtomir Špacapan skoraj v celoti pritrjujemo. Trditev, da se 
po letu 2002 na Sv. Goro nič ni vlagalo je sicer pomanjkljiva, ker smo vodohran in 
pripravo pitne vode na Sv. Gori uredili v letih 2003 in 2004 (vodovod Lokatonci smo 
zagnali v letu 2004). Res pa je, da je fekalno kanalizacijo za potrebe Sv. Gore  potrebno 
urediti čim prej in s tem omogočiti delovanje pomembnih objektov, ki je njihova izvedba v 
zaključni fazi.  
PGD dokumentacija potrebna za izvedbo gradnje kanalizacije je pripravljena, začetek 
gradnje  pa je zastal zaradi nerešenih zemljiških zadev na območju Grgarja, ki jih po 
dogovoru razrešujejo predstavniki samostana. 
 
 
 
 
 Miran Ljucovič 
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