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Številka:          900-11/2012-15 
Nova Gorica:   12. september 2012 
 
 
  

P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih 19. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 5. julija 2012 
in 4. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 17. julija 2012  

 
 
 
19. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. julij 2012   
 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:  

 Sklep o podelitvi priznanj MONG za leto 2012. (izvršen) 
 
 
Izdani so bili sklepi: 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih 18. seje MS MONG, ki je bila 14. junija 2012. 
(izvršen) 

 o imenovanju Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova 
Gorica d.o.o. (izvršen) 

 o ugotovitvi, da je Aleš Jakin zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana 
Nedzornega svea Stanovanjskega sklada MONG s funkcijo svetnika Mestnega sveta 
MONG, podal nepreklicni odstop s funkcije člana omenjenega nadzornega sveta. 
(izvršen) 

 o imenovanju nadomestnega člana v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG. 
(izvršen)  

 o seznanitvi s Poslovnim poročilom Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2011 ter s 
Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012. (izvršen) 
V smislu racionalizacije in večje kontrole je potrebno razmisliti o ustanovitvi skupne 
računovodske službe za vse javne zavode. (v izvajanju)  

 o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma, Osnovno varstvo Nova Gorica 
za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 
2012. (izvršen) 

 o seznanitvi s Poročilom o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega 
potniškega prometa za leto 2011 v MONG (izvršen) 
Ob pripravi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
mestnega potniškega prometa v MONG naj se preveri možnost večje učinkovitosti in 
širitve mreže primestnega prometa. (v izvajanju) 
V mestni potniški promet je potrebno uvesti manjša, ekološka vozila, povečati njihovo 
frekvenco in prilagoditi linije. V odloku o podelitvi koncesije je potrebno zavezati 
koncesionarja k posodobitvi voznega parka, za kar naj pridobi evropska sredstva. (v 
izvajanju)  
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Občinska uprava naj pripravi strokovne podlage javnega prometa v Goriški regiji. (v 
izvajanju) 
Mestna uprava naj v sodelovanju s koncesionarjem pripravi vse potrebne podatke (kot 
sledi iz razprave) za pripravo podlag za odločanje pred ponovno podelitvijo koncesije. 
Pri tem naj se posebej pregleda in ugotovi tiste odseke, ki so najbolj obremenjeni. (v 
izvajanju)  

 o seznanitvi s Poročilom o delu Regijske razvojne agencije RRA Severne Primorske, 
Nova Gorica in Finančnim poročilom za leto 2011. (izvršeno) 

 o soglasju k Finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške za leto 2012. (izvršeno) 

 o predhodnem soglasju KS Šempas za nakup naslednjih nepremičnin: poslovni 
prostor površine 33 m2 v Šempasu 29, ki se nahaja v stavbi 503 ES, stoječi na parc. 
št. 558/3 S k.o. Šempas in pripadajoče dvorišče s površino 39 m2. (v izvajanju) 

 o Dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 
– prodaja parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel. (v izvajanju)    

 o Dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – 
nakup parc. št. 4699/3 k.o. Šmihel. (v izvajanju) 

 o soglasju z ustanovitvijo stavbne pravice za izgradnjo teniške dvorane na parc. št. 
555/0 k.o. Nova Gorica. (v izvajanju) 
Upravo MONG se zadolži, da objavi javni razpis in izpelje z zakonom predvidene 
postopke za brezplačno podelitev stavbne pravice na parc. št. 555/0 k.o. Nova Gorica 
najugodnejšemu interesentu. (v izvajanju) 

 o soglasju k spremembi Dogovora št. 478-169/2007 z dne 20.7.2007, sklenjenega 
med MONG in Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, tako, da se besedilo druge alineje 2. 
točke: »investitor se zaveže zgraditi kabelsko kanalizacijo v prenosnih in distribucijskih 
komunikacijskih omrežjih in pokriti celotno območje MONG z optičnim ali WIMAX ali 
UMTS omrežjem najkasneje do konca leta 2010,« črta. (v izvajanju) 

           MONG bo z Gratel d.o.o. sklenila aneks k služnostni pogodbi št. 478-169/2007 z dne  
           31.8.2007. (v izvajanju) 
           Občinsko upravo se zadolži, da ob izvajanju investicij v infrastrukturo na podeželju  
           pozove ponudnike optičnega omrežja k izvedbi le-tega. (v izvajanju)  

 
 

4. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 17. julij 2012 
 

Izdani so bili sklepi: 

 o potrditvi Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, št. 
354-131/2009-11 z dne 9.3.2010. (v izvajanju) 
Krajanom in KS je potrebno predstaviti projekt predhodne obdelave odpadkov. O 
terminu predstavitve se je potrebno dogovoriti s krajevno skupnostjo. (v izvajanju) 
Pristojne službe naj preverijo, ali je projekt predhodne obdelave odpadkov usklajen z 
veljavnimi občinskimi akti. (v izvajanju) 
Dobiček od predhodne obdelave odpadkov naj se kompenzira s ceno odvoza smeti, 
tako, da se cena ne poveča. (v izvajanju) 
 

 
 

Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori 
svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
-     svetnika Borisa Rijavca  – naslednje vprašanje: 
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Imam eno sila enostavno vprašanje, na katerega prosim, da mi lahko s strani občinske 
uprave kar danes ustno odgovorite, da ne bo nepotrebnega tratenja časa in zamude kot 
so nekateri svetniki že danes omenili.  
Gre pravzaprav za izvajanje projekta vodovod Fobca. Zanima me ime in priimek 
oziroma kdo je na občinski upravi zadolžen za vodenje, koordinacijo, skratka za 
izvajanje vseh aktivnosti v zvezi s tem projektom? Preprosto gre za to, da bi želeli 
predstavniki KS navezati stike, komunikacijo s to odgovorno osebo in seveda tudi pri 
tem pomagati, kajti drugače se bojim, da se ta projekt nekoliko odmika od realizacije in 
da ne bo nič, ko bomo pač ob koncu leta ugotavljali, kaj imamo realizirano in kaj ne.  

 
-     svetnika Otona Filipiča – naslednje vprašanje:  

Sprašujem tudi, kaj bo s sklepi odbora za gospodarstvo, ki ga vodim in so bili 
sprejeti na prejšnji seji odbora za gospodarstvo, v zvezi s točko, ki je bila na 
prejšnji seji umaknjena? Gre za 9. točko junijske seje mestnega sveta v zvezi z 
družbo Gaj, kakor je že prej omenila svetnica Patricija Šulin.  
 

-     svetnika Otona Filipiča – naslednje vprašanje: 
Pristojne na občinski upravi sprašujem, po katerem členu, katerega odloka ali 
občinskega akta je po novem onemogočeno, da kot samostojni svetnik oziroma vodja 
samostojne svetniške skupine, ne dobivam več obvestil oziroma pozivov za kadrovske 
predloge? 

 
-     svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje: 

To pobudo oziroma vprašanje mi je podal en občan, odvetnik in mislim, da je tudi 
primerna za mestni svet, zaradi tega, ker se dejansko tiče enega socialnega problema, 
s katerim se srečujejo ljudje v naši občini in menim, da bi s spremembo določene 
politike lahko tudi tem ljudem stopili nasproti, ne pa da iz njih delamo brezdomce. Bom 
kar prebral to pobudo v njegovem imenu: 
»Spoštovani g. župan, kot občan, pa tudi kot odvetnik sprašujem, ali je politika 
Stanovanjskega sklada MONG v zvezi z zamudniki in neplačniki najemnin v neprofitnih 
stanovanjih, s katerimi gospodari stanovanjski sklad, v skladu z usmeritvijo Mestne 
občine Nova Gorica in ali ne gre le za solistično izvedbo stanovanjskega sklada? Pri 
svojem delu namreč zastopam stranke, ki so tožene na izpraznitev stanovanj, pri čemer 
jim stanovanjski sklad sugerira, da se bo problem rešil, v kolikor poravnajo neplačane 
mesečne najemnine. Ko pa je najemnina poravnana, pa se s sodnim postopkom 
izpraznitev stanovanja nadaljuje. Vsaj za moje stranke lahko rečem, da takega 
prevarantstva enostavno niso bile sposobne dojeti in so vse sile usmerile v iskanje 
dodatnih sredstev za poravnavo najemnin. Ko so mislile, da so že rešene, pa je prišel 
izvršitelj in jih v jutranjih urah postavil na cesto. Zaradi mojega boljšega svetovanja 
prosim za pisni odgovor, ali bo stanovanjski sklad s takim delom nadaljeval, saj mi bo v 
takem primeru vaš podpis pomagal prepričati stranke, da s plačilom še niso rešile 
celotnega problema in je potrebno iskati tudi novo stanovanje.«  

 
-     svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo:  

Glede na to, da je bila na prejšnji seji mestnega sveta umaknjena 9. točka dnevnega 
reda, ki se je nanašala na poročilo in razpravo o poslovanju družbe Gaj, d.o.o., kateri 
edini ustanovitelj je KS Nova Gorica, predlagam naslednjo svetniško pobudo. 
Iz poročila o finančnem poročilu družbe Gaj, d.o.o. in njegovem delovanju v letu 2011 
izhaja, da družba nima nobenega zaposlenega in da znašajo v letu 2011 prihodki v 
višini 33.700,00 EUR, odhodki 25.176,00 EUR, kar pomeni, da znaša razlika, torej 
kosmati dobiček te družbe v letu 2011 le 8.600,00 EUR. Zato podajam pobudo, da 
strokovne službe MONG proučijo vpliv spremembe Zakona o lokalni samoupravi in 
Statuta Mestne občine Nova Gorica na pravno pravilno urejenost družbe Gaj, d.o.o. kot 
izhaja iz registra pravnih oseb. Ker iz finančnega poročila družbe Gaj, d.o.o. izhaja, da 
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je delovanje družbe neracionalno, dajem pobudo, da KS Nova Gorica skupaj s 
strokovnimi službami MONG proučita možnost pripojitve družbe Gaj, d.o.o. javnemu 
podjetju Mestne storitve, katerega ustanovitelj je kot vemo Mestna občina Nova Gorica. 
Iz aktov o ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o. izhaja, da za dejavnosti, ki 
jih opravlja javno podjetje Mestne storitve, MONG in Mestne storitve ne smeta 
ustanavljati drugih družb in podjetij. Smiselnost pobude je predvsem v racionalizaciji 
delovanja Mestnih storitev, kar bo pripomoglo tudi k smotrnejši porabi 
davkoplačevalskega denarja v MONG, saj je družba Gaj d.o.o. kot že povedano, v lasti 
KS Nova Gorica. 
Prosim, da se o odločitvi v zvezi s predlaganim obvesti tudi mestne svetnike, mogoče 
tudi na eni izmed naslednjih sej mestnega sveta.  

 
-     svetnika Roberta Žerjala – naslednjo pobudo: 

Podvoza na regionalni cesti Nova Gorica–Sežana pod regionalno železniško progo 
Jesenice-Sežana pod Štanjelom in na Bazari imata premajhno svetlo višino za večje 
turistične avtobuse in višja tovorna vozila. To povzroča številne cestne zastoje prometa 
na teh odsekih ter preobremenitve in poškodovanja obvoznih medkrajevnih občinskih 
cest (npr. ceste Branik-Komen). Otežena dostopnost do posameznih gospodarskih in 
turističnih objektov na tem območju pa v prvi vrsti negativno vpliva na hitrejši 
gospodarski in turistični razvoj regije. Slaba propustnost cestnih povezav na tem 
območju med drugim tudi omejuje možnost trženja skupnih turističnih produktov Obale, 
Notranjske, Komenskega Krasa, Tržaškega Krasa, Goriške in Posočja.  
Na osnovi navedenega in na podlagi dosedanjih že opravljenih aktivnosti predlagam, da 
uprava MONG pripravi pobudo za ureditev podvozov na regionalni cesti Nova Gorica-
Sežana na Bazari in pod Štanjelom pod regionalno železniško progo Jesenice-Sežana 
ter jo pošlje na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da omenjena investicijska 
projekta uvrsti v proračun, saj presegata okvir vzdrževanja in zahtevata skupni pristop 
tako SŽ kot DRSC. Oba podvoza sta namreč objekta javne železniške infrastrukture, le 
stroške vzdrževanja vozišča nosi upravljavec ceste. K sodelovanju pri reševanju 
omenjene problematike je potrebno pritegniti tudi sosednje občine Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko in Komen, saj naj bi omenjeno problematiko lahko reševali tudi s 
pomočjo načrtovanih novih obvoznic.  
Pričakujem hitro in intenzivno ukrepanje ter poročanje o izvedenih aktivnostih do konca 
leta 2012. 

 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
-    svetnika Stanka Žgavca  – naslednje vprašanje: 

Skupina krajanov Gradišča nad Prvačino sprašuje, torej glede na to, da so obnovili v 
vasi dve javni vodni pipi, kakšen je bil smisel obnove teh vodnih pip, kdo je dal pobudo, 
kdo je organiziral in kakšni so bili stroški glede tega? Pripominjajo oziroma smatrajo, da 
imajo veliko drugih pomembnejših problemov, in sicer problem mrliške vežice v vasi, 
tega zadnjega slovesa od pokojnih, ker mrliške vežice ni in tisti, ki nimajo doma 
možnosti tega opraviti, se poslužujejo cerkve.  

 
-     svetnika Stanka Žgavca  – naslednje vprašanje: 
    Sprašujem, ali registrirane dejavnosti javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o. pokrivajo       
    vsa potrebna opravila za dejavnost tega podjetja v Mestni občini Nova Gorica?  

 
-     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje:  

Ko sem prihajala sem, sem opazila, da krožišče oziroma to bivše krožišče »plastik 
fantastik« po Špacapanovo, sedaj opozarja nase v centru mesta s poraslostjo s prav 
velikim  plevelom. Očitno pa to nobenega ne moti in niti nihče tega ne opazi. 
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-     svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje:  
Potem bi seveda rada sprožila problem javnih del, ker nisem dobila danes oziroma 
nismo uspeli rešiti zadeve tako kot sem mislila, da bomo, si pa bom drznila sprožiti s 
svetniškimi pobudami oziroma vprašanji. Tudi ob dogovoru z županom. 
Namreč, ko smo sprejemali proračun, smo nekateri svetniki opozarjali, da smo v krizi, 
če še tega nismo v Novi Gorici opazili in je bilo potrebno imeti najbrž rezervacijo 
sredstev tudi za izjemne primere. Država je ponovno razpisala sredstva za javna dela, 
vendar seveda lokalna skupnost mora prispevati določen del sredstev. Se pravi tisti 
delodajalec, ki vloži, da bi nekoga zaposlil preko javnih del, mora dobiti tudi soglasje 
oziroma podpis od občine, če ne njegova dokumentacija ni popolna. In tu smo seveda 
izviseli, delodajalci namreč.  
Zato sprašujem, kaj bomo sedaj tu naredili, ker sredstva namreč so do določenega 
časa, to pomeni, da druge občine, ki mogoče ta sredstva imajo, se pravi, tisti iz drugih 
občin bodo ta sredstva prej porabili, in lahko se zna zgoditi, ko bomo mi imeli rebalans 
proračuna, da ne bomo imeli koga več zaposliti. To mislim. Zato sprašujem, ali se še da 
kaj narediti, ali se ne da narediti, ali bomo čakali do meseca septembra oziroma 
praktično do oktobra, ko je konec razpisa? 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
-    svetnika Srečka Tratnika – naslednje vprašanje:  

Sprašujem, kako se je lahko zgodilo, da je pred začetkom sezone uničena travnata 
površina na nogometnem igrišču v Novi Gorici? Namreč, trava je rumena, sežgana in 
mislim, da se do naslednje sezone ta stvar ne bo dala sanirati, ker se sedaj začenjajo 
aktivnosti ter to ne bo možno. Vprašanje je, kako se je to lahko zgodilo?  

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
- svetnice Ane Marije Rijavec  – naslednjo pobudo: 

Imam eno pobudo glede saniranja iglastih dreves. Name se obrača kar precej 
prebivalcev iz Nove Gorice, kjer imajo že več kot 30 ali 40 let stara drevesa, ki jim 
povzročajo zelo velike težave.  
Ta pobuda pa se nanaša za saniranje himalajskega bora v Prešernovi ulici. Stanovalci 
Prešernove ulice št. 12 so imeli že nekajkrat večje probleme z izredno velikim 
himalajskim borom, ki se je ob nevihti prelomil in poškodoval streho ter balkon na isti 
številki. Obenem pa ima tako globoke in na vse strani razraščene korenine, da večkrat, 
posebno ob deževju, zamaši kanalizacijo, ki je prav ob boru. Stanovalci vsakokrat ko 
pokličejo Komunalo, da jim to počisti, plačajo 100,00 EUR.  
Predlagam pristojni službi na mestni občini, da dokončno sanira predel ob tej 
stanovanjski hiši, ali bor nekako odstrani, ali pa kakorkoli bodo strokovne službe to 
presodile.  
Ugotavljam pa tudi, da se stanovalci po vsej Novi Gorici, kot sem že omenila, kjer so 
razraščena zelo velika, v glavnem iglasta drevesa, pritožujejo, ker jim ta drevesa 
povzročajo različne nevšečnosti. Zato bi bilo potrebno pregledati vse stanovanjske hiše, 
kjer takšna drevesa rastejo in jih sanirati.  

 
 
                                                                                                    Miran Ljucovič  
             VIŠJI SVETOVALEC ZA MS 


