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Številka: 900-20/2012-1 
Nova Gorica,  16. januarja 2013  
 
 
 

O D G O V O R I 
 

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

 
 
 

22. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. november 2012 
 
 
1. SVETNIK MIRO KERŠEVAN  je podal naslednjo pobudo:      

Druga moja pobuda je, da me mnogo ljudi sprašuje, kaj se bo zgodilo z jezom pri mali 
hidroelektrarni pod Gradiščem, ki je počil. Iz medijev se dobiva razne informacije. 
Zavedam se, da je to v pristojnosti drţave, vendar pa upam, da bo občinska uprava 
dobila najbolj verodostojne informacije in jih posredovala občanom.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo sprejemamo. O nastali teţavi in načinu njenega reševanja se bomo pogovorili s 
pristojnimi pri Oddelku za povodja Soče Agencije RS za okolje.    
 
 
2. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednje vprašanje:  

Na seji mestnega sveta dne 29. 9. 2011 sem dala pobudo oziroma prošnjo strokovnim 
sluţbam MONG, da poskrbijo, da se bo preventivni mobilni pregled do jk po programu 
Dora, drţavni program presejanja raka dojk, pričel izvajati v najkrajšem času tudi v naši 
občini. Predlagala sem tudi, da bi se strokovne sluţbe povezale še s sosednjimi 
občinami in tako zagotovile izvajanje te preventive na širšem območju Goriške regije.  
Zanima me, kaj je bilo s tem ţe narejenega in kdaj lahko pričakujemo začetek mobilnih 
preventivnih pregledov, saj je od moje pobude minilo ţe več kot eno leto? Obolevnost 
zaradi raka dojke namreč v Sloveniji narašča od leta 1960 in velika je obolevnost tudi na 
Severnem Primorskem. Slovenija se uvršča v drţave z visoko incidenco raka dojk, zato 
je organizirano kakovostno presejanje upravičeno, posebej je to pomembno v starostni 
skupini ţensk od 50 do 69 let. Na področju celotne drţave zato ţe več kot desetletje 
poteka neorganizirano presejanje, kar pomeni, da vsaka ţenska v starosti od 50 do 69 
let lahko opravi vsako drugo leto presejalno mamografijo, vendar je od nje odvisno ali 
bo to moţnost tudi izkoristila. Tako presejanje ni dalo ţelenih rezultatov v smislu 
zmanjševanja pogostosti raka in odkrivanja zgodnejših oblik raka, kar je za preţivetje 
ţenske in boljšo kvaliteto njenega ţivljenja v prihodnosti ključno. Zato je bil junija 2004 
na zdravstvenem svetu sprejet predlog vzpostavitve organiziranega programa 
zgodnjega odkrivanja raka dojke namenjen ţenskam v starosti od 50 do 69 let, katerega 
nosilec je Onkološki inštitut. Po strokovni pripravah je bil pripravljen program Dora, ki je 
v omejenem obsegu začel potekati konec parila 2008, maja 2010 se je v okviru 
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programa Dora pričelo z vabljenjem ţensk na presejalno mamografijo v mobilne enote. 
Ţal pa se na našem območju s tem še ni pričelo.  
Zato apeliram na strokovne sluţbe MONG, da se maksimalno angaţirajo, da se ta 
program v najkrajšem času prične izvajati tudi v naši občini. Pričakujem konkreten 
odgovor, ne samo, da se o tem dogovarjate. Dogovarjate se več kot eno leto, sedaj 
pričakujem dejanja.  

 
Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Oddelek za 
druţbene dejavnosti MONG je zbral informacije v zvezi s preventivnim mobilnim pregledom 
dojk po programu DORA - drţavni program presejanja raka dojk. Vzpostavljen je bil kontakt z 
Zavodom za zdravstveno varstvo Nova Gorica in na to temo sklican sestanek, ki sta se ga 
udeleţila direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in svetnica Milojka Valantič.  
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je Direktorat za javno zdravje Ministrstva za 
zdravje ţe v januarju 2012 pozval, da se skliče sestanek odgovornih strokovnjakov in drugih 
deleţnikov, ki so pomembni za izvajanje strokovnih aktivnosti in politik, ter da se spregovori o 
nujnih in obvezujočih korakih, kako naprej v smislu izboljšanja kampanje DORA, zmanjšanja 
raka dojke med ţensko populacijo ter da se program začne izvajati tudi na Goriškem. Do 
predlaganega sestanka ni prišlo. 
Trenutno se presejanje izvaja na treh lokacijah: stacionarni presejalni center na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana, mobilna enota Ljubljana in mobilna enota v Kamniku. 
Oddelek za druţbene dejavnosti, svetnica Milojka Valantič in Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica smo se na sestanku dogovorili, da se predlog izvajanja programa DORA 
posreduje na Svet regije Severne Primorske, ki bo po obravnavi gradiva, ki ga bo pripravil 
Zavod za zdravstveno varstvo, predlagal nadaljnje aktivnosti. 
 
 
 
23. SEJA MESTNEGA SVETA, 13. december 2012 
 
 
1.      SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:     

Glede odgovora projektne pisarne na mojo pobudo v zvezi s prestavitvijo vodovoda pri 
zadrţevalniku Pikol, moram v zvezi s tem odgovorom ugotoviti, da me sicer veseli 
pojasnitev, da prestavitev tega vodovoda ni bila potrebna, saj sem bil napačno 
informiran.  
Sedaj me pa zanima pojasnilo, čemu smo potem v obrazloţitvi rebalansa proračuna 
MONG v septembru leta 2012 lahko prebrali v  obrazloţitvi proračunske postavke 
07090 znesek oziroma utemeljitev prestavitev vodovoda zbiralnik Pikol, da se postavka 
zniţa iz 55.000 EUR na 30.000 EUR.  
Zanima me, ali takrat še ni bilo jasno, da prestavitev ni potrebna, ali pa je bilo  
ugotovljeno, da to ni potrebno na podlagi moje pobude?  
 

Projektna pisarna (UD) posredovala naslednji odgovor: Dejstvo, da prestavitev ni potrebna 

je znano ţe več časa, vendar se je ime postavke ohranilo kot postavka, iz katere so se črpala 
sredstva za soinvestiranje dokončanja izgradnje zadrţevalnika Pikol po pogodbi med MONG 
in investitorjem – Ministrstvom za okolje in prostor. 
 
 
2.      SVETNIICA ANA MARIJA RIJAVEC je postavila naslednja vprašanja:   

Zahvaljujem se oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo za odgovor, vendar pa 
bi postavila še nekaj vprašanj.  
Zavedam se, da so postopki razvozlavanja zemljiško lastniških razmerij res včasih 
zapleteni ter tudi dolgotrajni in da si ţelite ustreči ţeljam občanov, vendar se mi zdi, da 
118 vlog je kar veliko število od leta 2010, ki niso bile rešene. Prav zaradi vseh teh 
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okoliščin bi morali po mojem mnenju občane obvestiti, koliko časa je potrebno, da bo 
vloga rešena, ali pa jim prijazno obrazloţiti, ko pridejo v urad, kako se vloga rešuje. 
Zavedati se moramo in se postaviti v njihovo koţo, če lahko tako rečem, da je hitro 
rešena vloga za nekoga, ki ima zemljišče, recimo kmeta, tako ţivljenjskega pomena kot 
usluţbencu v uradu računalnik.  
Sprašujem, kdo je odgovoren, da se vloge niso reševale aţurno in ţelim vedeti 
kronološko - po letih vloge, ki so bile vloţene, ker se mi zdi preveliko število nerešenih 
vlog od 2010 do danes, torej ves kronološki postopek vlog od takrat do danes in v 
kolikem času se bodo sedaj te vloge reševale?  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Na 
oddelku si prizadevamo, da bi vse vloge bile rešene v najkrajšem roku in aţurno, vendar to 
vedno ni mogoče, razlogi za to pa so zelo raznovrstni. Kronološki pregled vlog je pripravljen in 
je svetnici vedno na razpolago. Vsaka vloga pa ima seveda povsem svoj popis poteka 
reševanja. Svetnici smo vedno pripravljeni pojasniti posamezne primere, ji razloţiti 
problematiko zadeve in podati oceno, kdaj bo lahko zadeva zaključena, če bodo vsa dejanja v 
postopek vpletenih činiteljev stekla po naših predvidevanjih. Tudi v bodoče si bomo 
prizadevali, da bodo postopki tekli v skladu s pravili in po vrstnem redu, v skladu s 
programom, ki nam ga določi mestni svet. 
 
 
3.      SVETNIK ROBERT ŢERJAL je podal naslednjo pobudo:    

Podal bi pobudo povezano z zagotovitvijo oskrbe s tekočo vodo vsem občanom. Upam, 
da se strinjamo, da mora vsaka napredna druţbena skupnost temeljiti tudi na načelih 
solidarnosti in enakih moţnosti. Danes pa ţal vidimo, da zaradi različnih razlogov 
nekateri naši občani nimajo niti zagotovljene osnovne oskrbe s kakovostno tekočo vodo. 
To danes ni več sprejemljivo, upam, da se s tem vsi strinjamo.  
Zato dajem pobudo, da občinska uprava pripravi pregled krajev in domačij, kjer še ni 
vodovodnega omreţja ter na tej podlagi izdela načrt zagotovitve oskrbe s tekočo vodo 
vsem občanom, kar bo podlaga za obravnavo načrta razvojnih programov in letnih 
proračunov MONG. Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da je razširitev vodovodnega 
omreţja pomembna tudi s poţarno varnostnega vidika.  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor: 

Pobudo svetnika Ţerjala  bomo realizirali v okviru posodobitve »Nabora investicijskih vlaganj 
v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo« in o tem svetniku poročali v gradivu za sejo MS v 
mesecu februarju letos. 
Dokument »Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo« je nastal v 
septembru 2011, Mestni svet  MONG je bil z njim seznanjen na svoji  13. seji  (22. 12. 2011). 
V njem so naštete in ovrednotene trase, rekonstrukcije in dograditve obstoječega 
vodovodnega omreţja. Dokument bomo dopolnili s pregledom območij, kjer vodovodnega 
omreţja še ni, ali ko se oskrba s pitno vodo iz različnih razlogov ne izvaja v okviru storitev 
javne sluţbe. 
Sicer moramo v zvezi z oskrbo z zdravo pitno vodo na kratko pojasniti nekaj osnovnih 
zakonskih podlag za urejanje tega področja: 
Zakon o varstvu okolja opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko 
javno sluţbo varstva okolja. Pristojni minister predpiše standarde izvajanja in spremljanja 
izvajanja te sluţbe, podrobnejši način izvajanja pa določijo občine v odlokih o oskrbi s pitno 
vodo.     
Zakon o vodah pa opredeljuje področje varstva vodnih virov, ki so namenjeni oskrbi s pitno 
vodo ( vodovarstvena območja )  in področje pridobivanja vodnih pravic, ki jih je treba pridobiti 
in vzdrţevati tudi za vsako oskrbo s pitno vodo. 
Zdravstveno ustreznost pitne vode  določa Pravilnik o pitni vodi , ustreznost izvajanja oskrbe 
s pitno vodo pa Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. 



 4 

Tretji člen pravilnika navaja: 
3. člen 

(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo) 
(1) Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne sluţbe na vseh poselitvenih 
območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, 
in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 
prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno 
vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. 
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se 
oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne sluţbe, če je vodovod v zasebni 
lasti, vodni vir pa oskrbuje: 
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno 
povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali 
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine. 

 
 
4.  SVETNIK VALTER VODOPIVEC je podal naslednji predlog:   

Imam predlog, in sicer glede spomenika na Trnovem. Spomenik na Trnovem, ki 
predstavlja enega najvaţnejših, najpomembnejših simbolov upora proti okupatorju v 
naši občini je v upravljanju MONG. Vendar vzdrţevanje ni na ravni, ki bi jo tako obeleţje 
zasluţilo.  
Na platoju se zadrţuje voda, sam spomenik se zarašča, pa še kaj bi lahko naštel.  Da bi 
se izognili neprijetnim situacijam, ko mora KS pred pomembnimi proslavami vskočiti in 
takoj zadeve urejati ter pripravljati ta kraj na obisk praviloma velikega števila ljudi, 
predlagamo, da se med mestno občino in KS sproţijo ustrezni dogovori, ki naj pripeljejo 
do te situacije, da se preda ta spomenik v upravljanje, vzdrţevanje in skrb KS, jasno 
pod  ustreznimi materialnimi pogoji. To je moj predlog in upam, da bo sprejet. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor: 
Povsem drţi dejstvo, ki ga je svetnik navedel v prvem odstavku svetniškega predloga. Še 
več, gre za spomenik borcem NOVJ iz območja celotne bivše občine Nova Gorica oziroma 
borcem IX. Korpusa. Gre za spominski park na Kobilniku pri Trnovem, ki obsega območje 
dostopne poti, amfiteatra z napisnimi ploščami padlih in grobnico z 256 padlimi borci na vrhu 
Kobilnika do koder vodi kamnito stopnišče. V zadnjih letih je bil kompleks povečan še za 
prostor, kjer so bili postavljeni doprsni kipi štirim herojem IX. Korpusa.  
Vsa investicijsko vzdrţevalna dela v parku, ki se sicer ne izvajajo vsako leto, so usklajena z  
ZZB Nova Gorica in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica. Z ZZB smo tudi 
usklajeni glede investicijsko vzdrţevalnih del na ostalih spomenikih na območju MONG. Vsak 
problem v zvezi z navedenim tekoče rešujemo. Dogovorjeni smo tudi za nivo tekočega 
vzdrţevanja spomenikov in spominskih obeleţij v okviru razpoloţljivih sredstev. V okviru 
sredstev, ki so v ta namen zagotovljena v proračunu MONG, se vzdrţujejo vsi spomeniki 
NOB, spominska obeleţja predvsem pa osrednji spomenik in spominski park NOB na 
Trnovem. Pri tem je izjema le spomenik NOB v Roţni Dolini, ki ga po posebnem naročilu KS 
Roţna Dolina izvaja na račun KS Roţna Dolina JP Mestne storitve, d.o.o.  
Spomenike in spominska obeleţja v zadnjih desetih letih po izjemno ugodni ceni pogodbeno 
vzdrţuje invalidsko podjetje Ţelva d.o.o. v okviru dogovorjenih nalog predvidenega nivoja 
vzdrţevanja spomenikov. V letu 2012 je znašal strošek tekočega  vzdrţevanja Ţelve za vse 
spomenike in spominska obeleţja  5.500 EUR  vključno z DDV. 
Do oktobra 2012 nismo imeli nikakršnih pripomb na vzdrţevanje spomenikov. V novembru 
2012 pa se je pojavila pripomba članice sveta KS Trnovo v elektronski obliki, ki izraţa ţeljo po 
bistvenem dvigu nivoja rednega vzdrţevanja (intenzivno vzdrţevanje-čiščenje, košnje…), kar 
pa pomeni potrebo po bistvenem povečanju zgoraj navedene postavke. V razgovoru s 
predsednikom sveta KS Trnovo te potrebe ni bilo zaslediti. Vsekakor pa  bomo pri pripravi 
večjih vzdrţevalnih del poskušali najti čim ugodnejše rešitve in ugodne cene, podobno tudi pri 
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vzdrţevalnih delih, tako, da bo moţno nekoliko dvigniti intenzivnost oz. nivo vzdrţevanja, saj 
ni pričakovati povečanja proračunske postavke.  
Glede depresije ob vhodu v spominski park, kjer se voda zadrţi ob izjemno močnih nalivih, 
ker sicer velika ponikovalnica ne zmore zagotoviti tako hitrega odtoka, smo s predsednikom 
KS Trnovo dogovorjeni, da bo KS pomagala pri pridobitvi soglasja za posege v sosednja 
zemljišča. Tudi to nalogo imamo predvideno za realizacijo v tem letu.  
 
 
5.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:    

Imela bi nekaj besed na temo podpornega okolja za podjetnike in obrtnike. Vsi se 
strinjamo, da je razvoj gospodarstva za vsako okolje zelo pomemben, to velja tudi za 
kraje izven Nove Gorice. Z razvojem podjetništva in obrti v teh krajih, z ustvarjanjem 
pogojev za razvoj se bodo ti kraji razvijali, v nasprotnem primeru bodo ostali le spalna 
naselja, kar pa sigurno ni v interesu razvoja občine. Pomembno je, da spodbujamo 
drobno gospodarstvo v povezavi z lokalnim mikro okoljem s prednostmi in priloţnostmi, 
ki jih nek kraj ponuja. Obrtniki in podjetniki še vedno čakajo na obrtne cone, in sicer ne 
samo v okolici mesta, ampak tudi v svojih krajih, torej izven mesta, zato nas zanima 
natančno stanje glede načrtov in glede opremljanja obrtnih con v občini.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Občina 

praviloma skrbi za razvoj gospodarstva in mu v razvoju pomaga tako, da zagotavlja 
prostorske pogoje za njegov razvoj. Mestna občina Nova Gorica to vsa leta počne v obilni 
meri. V prostorskih aktih so za razvoj gospodarstva rezervirane veliko večje površine, kakor 
pa je jasno artikulirana potreba po njih. V mestu je urejena poslovna cona Solkan, ki ni v 
celoti zasedena. Pripravljen je prostorski akt za izgradnjo poslovne cone Meblo Zahod, do 
gradnje pa ne pride, ker ni zadostnega interesa. V poslovno cono se preobraţa območje 
nekdanjega kompleksa Meblo, ki bi ga bilo mogoče veliko bolj racionalno urediti, vendar 
občina tja ne more posegati zaradi lastniške strukture. Pred sprejemom je prostorski akt, ki bo 
urejal območje poslovne cone med kromberško vpadnico in Vodovodno potjo. Načrtovanje 
poslovne cone v Prvačini je tik pred koncem ustavila vladna uredba o poplavnih območjih. V 
pravkar sprejetem OPN smo na območju mesta zagotovili prostor za več novih poslovnih con. 
Prav tako v naseljih urbanega značaja. Zagotoviti smo jih nameravali še več, vendar smo jih 
morali izločiti v procesu usklajevanja z resornimi nosilci urejanja prostora, zlasti z resorjem 
kmetijstva. Res pa je, da se v procesih prostorskega načrtovanja trdovratno in vztrajno 
soočamo z dejstvom, da so načelno izraţene potrebe po obrtnih in poslovnih conah glasne in 
obilne, ko jih je pa potrebno artikulirati in konkretizirati se pokaţe, da jih je v resnici kaj malo. 
 
 
6.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:    

Podporno okolje je za podjetnike in obrtnike tudi Javni sklad za razvoj malega 
gospodarstva. Trenutno se še vedno ukvarja s subvencioniranjem obrestne mere, kljub 
temu, da smo SD sigurno ţe pred enim letom podali pobudo, da se preoblikuje v sklad 
tveganega kapitala, ki bi pomenil velik kvalitetni preskok v smislu podpornega okolja za 
naše podjetnike. Zanima nas v kakšni fazi preoblikovanja je omenjeni sklad in kdaj se 
lahko pričakujejo njegove nove vsebine?  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je zaprosil za odgovor Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške, ki je naslednji:  
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je samostojen javni finančni sklad ustanovljen v 
skladu z Zakonom o javnih skladih z namenom spodbujanja razvoja malega gospodarstva 
Goriške preko finančnih instrumentov. Ustanovilo ga je šest občin in sicer poleg MONG 
Gorica še Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče – Vogrsko, Občina Miren- Kostanjevica, 
Občina Kanal ob Soči in Občina Brda.  
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške nikoli ni subvencioniral obrestnih mer pri bankah, 
temveč dodeljuje posojila neposredno malim podjetjem in kmetijskim gospodarstvom, ki 
poslujejo oziroma delujejo na območju občin ustanoviteljic javnega sklada. Posojila dodeljuje 
pod posebno ugodnimi pogoji; posojila so brez obresti, brez stroškov odobritve, z enoletnim 
moratorijem in petletnim odplačevanjem glavnice. Vsa posojila so ustrezno zavarovana v 
preteţni meri s hipoteko na nepremičnini. Pravni posel o ustanovitvi zastavne pravice se 
sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 
Na zadnjem razpisu neposrednih posojil za podjetnike, ki smo ga objavili oktobra lanskega 
leto smo do danes ţe porabili skoraj vsa razpisana sredstva v višini 1, 8 milijona EUR. Konec 
leta pa smo objavili še razpis za investicije v osnovno kmetijsko dejavnost. Razpis za 
podjetnike in kmetijska gospodarstva je namenjen izključno investicijam, Javni sklad pa 
povrne  tudi kredite, ki so jih podjetniki in kmetje najeli za investicije pri bankah.  
Dosedanje delo in tudi odzivi podjetnikov posebno v trenutnih gospodarskih razmerah 
potrjujejo pravilno usmeritev Javnega sklada, zato bo Javni sklad v skladu z usmeritvami  
Nadzornega sveta Javnega sklada in občin ustanoviteljic še naprej dodeljeval neposredna 
posojila podjetnikom in kmetom. V trenutnih gospodarskih razmerah, ko banke skoraj ne 
odobravajo posojil ostaja Javni sklad edina alternativa podjetnikom z našega območja, 
posebej pa to velja za podjetnike–začetnike, ki jim Javni sklad tudi omogoča pridobitev 
posojila. Dodeljevanje posojil je pomembno  tudi z vidika, da  se Javnemu  skladu preko 
posojil sredstva vračajo in z dodatnimi sredstvi občin ustanoviteljic, ki jih le-te letno   
namenjajo za povečanje namenskega premoţenja lahko vsako leto razpiše za 2 milijona EUR 
posojil. 
Strinjamo pa se, da to ne more biti edina dejavnost Javnega sklada, zato smo v zadnjem pol 
letu intenzivno iskali moţnosti za razširitev dejavnosti Javnega sklada tudi na druge finančne 
instrumente.  
Preverili smo tudi moţnost preoblikovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v 
Druţbo tveganega kapitala, saj je bila ta pobuda ţe dalj časa prisotna.   
Glede na to, da je Javni sklad malega gospodarstva Goriške javno-finančna institucija in 
dodeljuje posojila izključno iz javnih sredstev, preoblikovanje Javnega sklada v Druţbo 
tveganega  kapitala ni moţno. Druţba tveganega kapitala je zasebna gospodarska druţba, ki 
je ustanovljena v sklad z Zakonom o gospodarskih druţbah in Zakonom o druţbah tveganega 
kapitala. V Sloveniji trenutno posluje sedem druţb tveganega kapitala, ki imajo v skladu z 
Zakonom dodeljen status druţbe tveganega kapitala. Status dodeli pristojen organ Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Druţbo tveganega kapitala ustanavljajo investitorji, ki z 
vlaganji denarnih sredstev v perspektivne naloţbe, pričakujejo dobiček. Pri nas tovrstne 
druţbe ustanavljajo tudi banke in zavarovalnice. Druţbe tveganega kapitala se ustanovijo za 
določen čas in sicer največ za dobo 12 let.  
Druţbo tveganega kapitala vodi in upravlja vse njene posle druga  gospodarska druţba 
(Druţba za upravljanje). To je v skladu z Zakonom obvezno. Upravljalska druţba mora imeti 
izkušnje na področju vlaganj , mora zaposlovati ali imeti sklenjene pogodbe s strokovnjaki in z 
znanji in izkušnjami  s področja lastniških naloţb. 
Druţbe se ustanovijo izključno z namenom  doseganja dolgoročnega kapitalskega dobička, ki 
poplača visoka tveganja  ob vlaganju kapitala v mlada, dinamična in hitro rastoča podjetja z 
velikimi razvojnimi perspektivami. V druţbe lahko vlagajo tudi institucionalni investitorji.  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Republiškega podjetniškega sklada. 
Republiški sklad letno objavi razpis za kapitalske naloţbe v zasebne druţbe tveganega 
kapitala. Letni vloţek v posamezno druţbo je maksimalno 1,5 milijona EUR. Sredstva, ki jih 
vlaga Republiški sklad so sredstva, ki jih je odobrila Evropska komisija in se dodelijo  
izključno kot drţavna pomoč. Do takih shem drţavnih pomoči pa Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške ni upravičen, ker so ta sredstva odobrijo samo drţavnim javnim 
institucijam Druţba tveganega kapitala, ki kandidira na razpis mora zagotoviti najmanj 51% 
deleţ zasebnih vlagateljev. Druţbe tveganega kapitala morajo v naloţbah v posamične 
perspektivne projekte, vloţiti najmanj 30% sredstev zasebnih vlagateljev. 



 7 

Proučili smo tudi moţnost ustanovitve hčerinskega podjetja Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške (Druţbo tveganega kapitala, d.o.o. za Goriško), vendar je zaradi 
pogojev, ki jih določa Zakon o druţbah tveganega kapitala in v skladu  spre jetim programom 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo to v nasprotju z značilnostmi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške, kot javno finančne institucije. Slovenski podjetniški sklad je z 
namenom spodbujanja trga tveganega kapitala ustanovil dve hčerinski podjetji (Prva, druţba 
tveganega kapitala, d.o.o.  in Prvi kapital, d.o.o. ), vendar jih je v letu 2009 likvidiral. V letu 
2009 je namreč Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  sprejelo Program 
instrumentov finančnega inţeniringa za mala in srednja podjetja v skladu s katerim drţava ne 
vlaga več tvegani kapital direktno v nastanek in razvoj malih in srednjih perspektivnih podjetij, 
temveč finančno podpira ţe ustanovljene druţbe tveganega kapitala preko razpisov, ki jih 
objavlja Slovenski podjetniški sklad.  Druţbe tvegane kapitala lahko vlagajo samo   v ciljne 
skupine malih in srednjih podjetij (naloţbe kot so; uvajanje sodobnih tehnologij, neposredna 
prodaja izven trga RS, inovativnost…) 
V skladu z zakonom o Javnih skladih sicer Javni skladi lahko ustanavljajo skupaj z zasebnimi 
investitorji gospodarske druţbe, vendar posamezna naloţba ne sme preseči 5% namenskega 
premoţenja sklada. Taka kapitalska vlaganja morajo biti transparentna in realizirana izključno 
preko razpisov in s soglasjem ustanoviteljev. Naši predlogi gredo v tej smeri, in sicer   
podpora pri ustanavljanju malih podjetij na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada s 
potencialom velike rasti, če se seveda za realizacijo teh potencialov najdejo kredibilni 
investitorji, ki so pripravljeni skupaj s podjetnikom prevzeti določena poslovna tveganja. Javni 
sklad kot javno finančna institucija ne more prevzemati poslovnih tveganj, lahko pa sodeluje v 
začetni fazi, in sicer fazi ustanovitve takega podjetja.      
Nadaljnji predlogi ukrepov Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, ki jih bomo sicer 
podrobneje predstavili v poslovnem in finančnem načrtu za leto 2013 so poleg dodeljevanja 
brezobrestnih posojil in pomoči pri ustanovitvi malih podjetij  še: 

 Regijske garancijske sheme;  regionalne garancijske sheme za začetne investicije se 
bodo izvajale v vseh 12 statističnih regijah. V goriški statistični regiji bo upravljalec 
garancijskih shem agencija ROD iz Ajdovščine.  Za regijo je v ta namen rezerviranih 2 mio  
EUR. Javni sklad si bo prizadeval  da se z  Agencijo doseţe dogovor o izdaji garancij tudi  
podjetnikom za izdana posojila Javnega sklada, in le tistim. ki najemajo kredite preko 
bank. Zavarovanja so v danih razmerah za podjetnike zelo velik problem. 

 Aktivnosti povezane s promocijo Javnega sklada;  promocijske aktivnosti in predstavitve 
ponudbe Javne sklada z namenom povečati prepoznavnost Javnega sklada v lokalnem 
okolju in širše v regiji in drţavi. 

 Aktivnosti povezane s promocijo podjetij z območja občin ustanoviteljic; na ta način ţelimo 
pomagati našim izvoznikom pri vstopanju na tuje trge in spodbujamo mednarodno 
sodelovanje naših podjetij s tujimi trgi. Javni sklad zdruţuje podjetja iz vseh šest občin 
ustanoviteljic Javnega sklada in je zato smiselno, da jih skupno predstavljamo in 
organiziramo skupna srečanja in konference. 

 Prijava na razpise iz programov  evropskih skladov; Javni sklad lahko pri pridobivanju 
finančnih sredstev za posojila oziroma vlaganja v razvoj kandidira tudi na razpise iz 
različnih programov evropske skupnosti. Tu gre predvsem za povezovanje s sorodnimi 
javnimi skladi in pripravi novih finančnih instrumentov.  

 
 
7.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je podala naslednjo pobudo:    

Konkreten primer, kjer občina lahko gre nasproti podjetnikom je primer uspešnega 
podjetja iz Šempasa, ki ima v načrtu gradnjo nove velike hale v prostornini 2000 m2. 
Pridobili so gradbeno dovoljenje, občina jim je zaračunala komunalni prispevek v višini 
56.000,00 EUR. Sam prispevek ni problem, pripravljeni so ga plačati, problem je v tem, 
da je v bliţini njihove lokacije potok, ki poplavlja in bi ţeleli namesto plačila 
komunalnega prispevka vloţiti ta denar v sanacijo struge potoka in v protipoplavne 
ukrepe. Ta svoj predlog so predstavili občinski upravi, odgovora še vedno niso dob ili in 
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mislim, da je to nesprejemljivo in tu jih seveda podpiram v tem smislu, da odgovor 
dobijo. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Tovrstnim predlogom ţal ne moremo ugoditi. Urejanje vodotokov je v pristojnosti drţavnih 
organov. Predlog o lastnem vlaganju v protipoplavne ukrepe bi moral podjetnik predstaviti 
Agenciji RS za okolje. 
 
 
8.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:    

Drugo področje se nanaša na problematiko infrastrukture. Prebivalci Kromberka in Lok 
so nas opozorili oziroma so precej nezadovoljni s stanjem infrastrukture na nekaterih 
območjih svoje KS. V Iztokovem naselju so še vedno azbestne cevi, na Bonetovšču ni 
vodovoda, število plazov, ki ogroţajo ljudi in hiše se kar povečuje in stvari se ne 
sanirajo zadovoljivo. Kljub temu, da gre za praktično predmestje je mnogo cest še 
vedno makadamskih. Drţava je obnovila le odsek iste ceste, občinski del ceste na Loke 
pa je neurejen in še vedno nevaren. Vprašanje je tudi, zakaj se ne začne z ureditvijo 
Vodovodne ceste, ki je nujna za sprostitev prometa na obeh glavnih novogoriških 
kroţiščih?  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: V okviru izgradnje 
trgovskega centra Qlandija je bila zgrajena 1. etapa 1. faze Vodovodne ceste. V okviru 
pogodbe o urejanju infrastrukture istega kompleksa je Hypo leasing zadolţen, da pridobi 
gradbeno dovoljenje še za 2. etapo 1. faze, ki se zaključi pred kriţiščem ob Komunali. Hypo 
leasing je po podatkih Upravne enote Nova Gorica vloţil popolno vlogo, javna obravnava bo 
6.2.2013. Investitor te etape bo najverjetneje MONG.  
Za kriţišče pri Komunali je bil izdelan projekt za izvedbo ţe v letu 2008. V postopku je 
pridobivanje zemljišč. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je narava gradnje taka, da je 
potrebno najprej rekonstruirati kriţišče in šele zatem se lahko poveţe 1. faza Vodovodne 
ceste. Je pa ureditev kriţišča z vsemi prestavitvami in novimi komunalnimi napravami 
finančno zahtevna investicija (projektantska ocena iz leta 2008 je 1,8 mio EUR).  
Območja Bonetovšča in Lok so geološko slabo stabilna in potencialno plazljiva, če se jih 
neprimerno in pretirano obremenjuje. Vsaka nova naključna gradnja nevarnost še povečuje in 
splošne razmere slabša. Zaradi tega je bil za območje Bonetovšča pripravljen izvedbeni 
prostorski načrt, ki natančno določa pogoje gradnje, komunalnega opremljanja in še zlasti 
pogoje sanacije današnjega stanja s sistemom odvodnje celotnega območja, kar edino 
zagotavlja varnost in stabilnost nadaljnjih gradbenih posegov. Stroški celovite komunalne 
ureditve Bonetovšča so precejšnji, zato je dinamika pristopa k urejanju območja odvisna od 
politično skrbno premišljene razporeditve za Mestno občino pomembnih strateških nalog in 
projektov. 
Podobno se dogaja v Lokah. Ţelje posameznih investitorjev za gradnjo v Lokah so velike, 
pripravljenost taistih za celovito urejanje skupnih potreb pa precej manjša. Stihijska gradnja 
posameznih naključno lociranih objektov je ţe dosegla mejo, ko graditelji drug drugega 
ogroţajo in si ob zadovoljevanju lastnih potreb kopičijo skupne teţave. Zakon o prostorskem 
načrtovanju zato izrecno prepoveduje nadaljnje širjenje razpršene gradnje in zahteva, da se 
takšna območja uredijo tako, da se s temeljito sanacijo razmer vključijo v obstoječa naselja. 
Občinski prostorski načrt je zato določil, da se mora za območje Lok pripraviti prostorski 
izvedbeni načrt, ki bo določil pogoje gradnje, komunalnega opremljanja in še zlasti pogoje 
sanacije današnjega stanja s sistemom odvodnje celotnega območja. Vsi nadaljnji posegi 
bodo mogoči le v pod pogoji določil prostorskega akta. Dotlej je na obeh območjih dopustno 
le ohranjanje obstoječega stanja. 
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9.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:    
Prebivalci Kromberka in Lok so tudi nezadovoljni zaradi neprimernega odnosa 
strokovnih sluţb pri sprejemanju OPN, zato se postavlja vprašanje, kako se bo oziroma 
kako se pristopa k reševanju zgornje problematike infrastrukture in kdaj bo ta 
problematika rešena?  
Poleg tega sprašujemo, kdaj se bo začelo s postopkom spremembe OPN, ker je bilo 
dogovorjeno, da se sprejme sklep o začetku tega postopka na decembrski seji, vendar 
vidimo, da tega ni na dnevnem redu? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Strokovne sluţbe so pri sprejemanju OPN ravnale primerno in korektno v odnosu do vseh 
občanov, tako tudi do krajanov Lok. Seveda pa je zadovoljstvo vsakega prebivalca posebej 
zelo zahteven in izmuzljiv pojem in zavedamo se, da vseh nikakor nismo sposobni zadovoljiti. 
Problematika infrastrukture v Lokah je gotovo zelo zahtevna. Zaradi nenačrtnega kopičenja v 
prostor poljubno nametanih gradenj je prišlo do sinergijskega zlitja posameznih individualnih 
pomanjkljivosti in napak v skupno teţavo mestoma ţe kar nevarnih razmer nestabilnosti 
terena in nedelovanja pomanjkljivih infrastrukturnih vodov, ki za take kapacitete niso bili 
načrtovani. Prostorska zakonodaja je uvedla nekatere ukrepe, ki naj bi takšne negativne 
poselitvene trende in prakse v prostoru zaiustavili. Nadaljnja gradnja na območjih razpršene 
gradnje, kakršne so Loke, bo mogoča le na podlagi prostorskega izvedbenega akta, ki bo 
zagotovil sanacijo razmer in vključitev območja v mesto. OPN predvideva in zahteva za 
območje Lok izdelavo sanacijskega OPPN. Po izdelanem OPPN bo program komunalnega 
opremljanja za območje pokazal, kako zahtevni, tudi finančno, bodo pogoji celovite ureditve 
razmer tako za današnje stanovalce, kakor za tiste, ki imajo še ţeljo tam graditi. O 
prioritetnem vrstnem redu celovitega urejanja in komunalnega opremljanja takšnih območij 
vedno odloča Mestni svet. 
Napoved sprejema sklepa o začetku postopka spremembe OPN takoj po njegovem sprejemu 
je bila dana zato, ker je zakon določal, da sklep odpre nek časovni rok, v katerem se sme 
zbirati pobude za spremembo, po njegovem preteku pa se pobud do naslednjega takega 
dogodka ne sprejema več. Sprememba zakona sedaj dopušča konstanten dotok individualnih 
pobud, do katerih se mora mestni svet vsaj vsake dve leti opredeliti, zato splošni formalni 
poziv javnosti ni več potreben. Mestnemu svetu bomo v kratkem predlagali sprejem sklepa o 
začetku postopka spreminjanja OPN, vendar le za nekatere vsebine, ki ne zahtevajo 
vzpostavojanja novih stavbnih zemljišč, temveč le spremembe določil in namenske rabe 
veljavnega OPN. Take spremembe ne bodo zahtevale okoljske presoje in potrebno bo 
vključevanje le omejenega števila nosilcev urejanja prostora. Postopek naslednjih sprememb 
za vnos novih pobud bomo mestnemu svetu predlagali takrat, ko bo prišlo do razumnega 
obsega teh pobud. Za sedaj jih še ni. 
 
 
10.    SVETNICA VIDA ŠKRLJ je postavila naslednje vprašanje:  

Čisto na koncu pa ne najmanj pomembno vprašanje ampak zelo pomembno. Na 
septembrski seji mestnega sveta smo sprejeli kar nekaj sklepov vezanih na 
novogradnjo Varstveno delovnega centra. Če se spomnite, smo takrat ţeleli, da bi 
mestna občina obnovila pogovore z Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve o 
gradnji VDC in da bi si tu prizadevala urediti razmerja pri tej investiciji tako, da se sklene 
dogovor z ministrstvom, kjer bi občina prevzela postopke razpisa in izbiro izvajalca.  
Sprašujem, kako daleč smo s temi pogovori in ali je ta dogovor z ministrstvom 
doseţen?  
  

Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: MONG ima sklenjeno pogodbo o 

soinvestitorstvu za izgradnjo Varstveno delovnega centra Nova Gorica z Ministrstvom za 
delo, druţino in socialne zadeve, po kateri stroške izgradnje v višini 40% krije mestna občina, 
60% pa ministrstvo.  
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Pred leti se je ţe začela gradnja centra, nato pa smo jo morali prekiniti zaradi stečaja 
takratnega izvajalca del. Po tem dogodku postopek ni bil obnovljen. Dogovor je, da investicijo 
vodi drţava. Drţava je v lanskem letu izvedla razpis za novega izvajalca del, vendar je pred 
izbiro izvajalca odstopila od javnega naročila, saj v veljavnem proračunu za to ni zagotovila 
sredstev.  
Za rešitev tega problema smo večkrat urgirali. V prihodnjih tednih pričakujemo sestanek na 
pristojnem ministrstvu z namenom, da bi se gradnja nadaljevala, saj uporabniki in njihovi 
starši na ta objekt čakajo ţe dolgo časa.  
 
 
11.    SVETNIK MARKO TRIBUŠON je podal naslednjo pobudo:  

Občinski upravi in pristojnim sluţbam dajem svetniško pobudo za pomoč Lovski druţini 
Lijak ter kmetom na območju mestne občine. 
Lovska druţina Lijak se ţe od leta 2000 srečuje z velikimi problemi škod, ki jih na 
kmetijskih površinah povzroča divjad, predvsem pa divji prašiči. Škode so vsako leto 
višje, tako, da so v letu 2011 dosegle 10.000,00 EUR, v letu 2012 pa škoda ţe presega 
12.000,00 EUR. Lovska druţina vseh škod ne more sama izplačevati, saj se financira 
izključno s članarino in prodajo uplenjene divjadi. Posledično to lahko privede do 
prenehanja dejavnosti druţine, saj škod ne more več poravnavati. Razpad lovske 
druţine pa bi razmere še bistveno poslabšal. Lovci s svojimi dejavnostmi namreč 
preprečujejo še večje razmnoţevanje divjadi, predvsem divjih prašičev, kateri 
povzročajo čedalje večjo škodo na pridelkih in tudi na premoţenju in kmetijskih 
površinah. To škodo občutijo in utrpijo predvsem kmetje, katerim zadnja leta veliko 
izpada in škode povzročajo tudi druge naravne nesreče - suša, burja, pozebe in 
poplave.  
Zato občinsko upravo in pristojne sluţbe pozivam, da proučijo vse moţnosti za pomoč, 
predvsem pa za povrnitev koncestnine katero mora plačevati lovska druţina. Povrnitev 
koncestnine bi se namenila izključno za delno povračilo škod kmetom in jim tako 
olajšala delovanje in omogočila preţivetje. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  
Kmetijski proizvajalci ţe vrsto let opozarjajo na neustrezno gospodarjenje z divjadjo, ki na 
vseh kmetijskih površinah povzroča ogromne škode. Kljub številnim sestankom z 
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO), rešitve ni. Lastnik divjadi je 
namreč po naši zakonodaji drţava in ta bi kot lastnica morala poskrbeti za ustrezno 
številčnost posamezne vrste divjadi, da ne bi povzročala prevelike škode.   
Drţava je za gospodarjenje z divjadjo podelila lovskim druţinam koncesije, od katerih deleţ 
pripada tudi lokalnim skupnostim, na območju katerih gospodarijo posamezne lovske druţine 
(Zakon o divjadi in lovstvu, Uradi list RS, št. 16/2004 s spremembami). S podzakonskimi 
predpisi je tudii lokalnim skupnostim določeno, za katere namene lahko s koncesnino 
pridobljena sredstva porabi. Zato je Mestni svet MONG na seji 29. septembra 2011 sprejel 
»Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG« (v 
nadaljevanju: odlok). V odloku so opredeljeni ukrepi, za katere se lahko porabljajo sredstva iz 
koncesije in sicer: 
 

1. Biomeliorativni ukrepi:  
 ohranjanje in vzdrţevanje gozdnih jas, grmišč, logov; 
 izdelava in vzdrţevanje vodnih habitatov (kaluţa, mlaka, mokrišče, vodni viri 

ipd.); 
 vzdrţevanje gozdnih robov, pasišč in remiz;  
 nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih 

grmovnih in drevesnih vrst; 
 krmljenje divjadi, vzdrţevanje krmnih in pridelovalnih njiv.  

2. Biotehnični ukrepi:  
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 izdelava, postavitev in vzdrţevanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in preţ.  
3. Ostali ukrepi:  

 čistilne akcije občine; 
 čiščenje divjih odlagališč; 
 akcije za uničevanje pelinolistne ambrozije ali drugih alergenih rastlin; 
 prometna in druga gozdna signalizacija; 
 izobraţevanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih 

ţivali/divjadi in o gozdnem bontonu; 
 urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.  

 
Sredstva iz koncesije se dodeljuje v skladu z Letnim programom dela in izključno preko 
javnega razpisa ali javnih naročil, odvisno od vrste ukrepov. V kolikor bi lovskim druţinam 
povrnili koncesnino, bi bilo to nezakonito.  
Kmetom, ki ţelijo svoje površine zaščititi pred divjadjo, pa MONG namenja sredstva preko 
javnega razpisa za kmetijstvo. Seveda pa morajo zadostiti vsem pogojem, ki jih določa razpis.  
 
         
12.    SVETNIK ANTON PERŠIČ je podal naslednji predlog:  

V javnosti se veliko govori o tem, da Slovenija zelo slabo črpa Kohezijska sredstva EU 
in bo zato tako ostalo več deset milijonov sredstev neporabljenih. Ostajajo tudi sredstva, 
ki so na voljo projektom za razvoj podeţelja.  
Predlagam, da občina pripravi projekt in program, kako bi ta sredstva pridobila za razvoj 
podeţelja. Sam vidim veliko moţnosti in potrebe predvsem v smislu povečanja 
samooskrbe s hrano. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje bi tako lahko reševali 
tudi problem zaposlovanja. Dejstvo je, da povečanje samooskrbe pomeni narodovo 
preţivetje, skrb za reševanje te problematike pa preţivetje neke politike, za katero smo 
sami odgovorni. Lista za razvoj podeţelja je pripravljena za sodelovanje in pomoč pri 
reševanju te problematike.   

  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  

Namen Kohezijskega sklada je drţavam članicam pomagati zmanjševati ekonomska in 
socialna neskladja ter stabilizirati gospodarstvo z vlaganji v okoljsko in prometno 
infrastrukturo. Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičene drţave članice, katerih BDP 
na prebivalca znaša manj kot 90% povprečja EU. Med temi je tudi Slovenija. 
Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni: 

 okoljski projekti, ki pomagajo dosegati cilje iz Pogodbe ES, v sklopu prednostnih nalog 
okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega 
programa. V okviru sklada se lahko financirajo projekti s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, 
zagotavljanju poplavne varnosti ter na področju učinkovite rabe energije in obnovljive 
energije.  

 projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo 
opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omreţja. 

Iz Kohezijskega sklada zato ne moremo direktno razvijati podeţelja, ampak samo posredno, 
to je z investicijami v infrastrukturo.   
Razvoju podeţelja je namenjen Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja, iz katerega 
lahko za razvoj podeţelja pridobimo sredstva preko javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (v nadaljevanju: MKO) ter Lokalne akcijske skupine. Iz obeh virov smo na bivšem 
oddelku za gospodarstvo in sedanjem oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe 
ţe pridobili oziroma kandidirali za pridobitev sredstev.  Predvsem pri prijavah na razpise MKO 
so  prijavitelji z našega območja v veliki meri neuspešni zaradi točkovanja. Točkovanje 
projektov je pri teh razpisih zastavljeno tako, da imajo veliko prednost prijavitelji iz manj 
razvitih območij in samo na ta račun ti dobijo veliko več točk. 
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Ne glede na vse navedeno pa je potrebno najprej pripraviti idejni osnutek projekta, pridobiti 
potrebno dokumentacijo in poiskati najprimernejši javni razpis. 
 
 
13.    SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:  

Imam tudi vprašanje. V letu 2012 je veliko projektov kljub zagotovilu proračunskih 
sredstev, ostalo zaradi čakanja na OPN neizvedenih. Sprašujem, če se je sedaj po 
sprejetju občinskega prostorskega načrta to stanje pri realizaciji spremenilo? Za našo 
KS lahko trdim, da se to gotovo ni. Skrbi me počasnost in zamude pri reševanju 
projektov, saj sedaj ni več administrativnih ovir in ko se tudi za nekatere nujne projekte 
lahko uporabi tudi izredna seja mestnega sveta.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Vsi projekti za katere so 

v proračunu MONG za 2013 zagotovljena sredstva in so pripravljeni v skladu  z občinskim 
prostorskim načrtom, se lahko pričnejo izvajati. 
 
 
14.    SVETNIK TOMAŢ HORVAT, MAG.  je podal naslednjo pobudo: 

Prva pobuda je ta, da se je več občanov Nove Gorice in tudi okolice obrnilo name v 
zvezi s parkiranjem pred zdravstvenim domom. Mnogokrat pripeljemo svojce, ki so teţje 
pokretni in potrebujejo pomoč, da pridejo fizično v ambulanto do svojega zdravnika 
oziroma v čakalnico. Zato menim, da je potrebno parkirati pred vhodom v zdravstveni 
dom, parkirišče ustrezno označiti in da se v ta namen tudi ta parkirišča označi z 
obvestilom, da so namenjena za kratkotrajno parkiranje, ki ga je potrebno dokazati s 
parkirno uro v avtu.  
Predlagam tudi, da se temu območju tudi s strani mestnih redarjev posveti večjo 
pozornost, kajti to so resni problemi, ne samo invalidov ampak tudi teh pacientov, ki so 
gibalno ovirani v tistem trenutku. 

 
Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Ukrepe, ki jih predlaga g. svetnik Tomaţ 

Horvat, je javni zavod Osnovno zdravstveno varstvo katerega parkirna mesta so v lasti na 
obravnavani lokaciji, izvršil ţe  v januarju 2011, ko so parkirišče tudi obnovili. 
Parkirna mesta so takrat obarvali z modro barvo in namestili ustrezne označbe, da je 
parkiranje časovno omejeno in je potrebno namestiti parkirno uro. 
Parkirišče je tako namenjeno izključno obiskovalcem zdravstvenega doma in na njem več ne 
parkirajo zaposleni v zavodu in zaposleni na bliţnjih ustanovah, kot se je to dogajalo prej.  
Zagotovo pa devet parkirnih mest ne zadostuje za vse, ki bi ţeleli obiskati zdravstveni dom. 
Uporabniki povečini koristijo parkirišča ob Rejčevi ulici, v neposredni bliţini je tudi parkirna 
hiša pod EDA centrom, kjer so vedno na razpolago prosta parkirna mesta. 
Osebe, ki imajo teţave z mobilnostjo, je moţno pripeljati pred vhod zdravstvenega doma, kjer 
so na razpolago tudi invalidski vozički, s pomočjo katerih se uporabniki lahko gibljejo znotraj 
stavb. Seveda je treba takšno vozilo potem takoj odstraniti in parkirati na ustrezno 
označenem parkirišču. 
 
 

15.    SVETNIK TOMAŢ HORVAT, MAG.  je postavil naslednje vprašanje:  

Druga stvar je, da so me prebivalci v Kromberku, in sicer tam, kjer so bloki, ko greš iz 
Lok proti Kromberku, opozorili, da še vedno manjka ekološki otok, da se kontejnerji kar 
prosto premikajo, sploh če je vetrovno.  
Zanima jih tudi, kdaj bo ob glavni cesti urejen ţe obljubljeni pločnik, saj glede na to, da 
je cestišče ozko je hoja ob cesti predvsem ob slabši vidljivosti zelo nevarna.  
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  
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Iz problematike, ki jo svetnik navaja lahko ugotovimo, da investitor izgradnje stanovanjskih 
objektov ob ulici Vinka Vodopivca (Projekt d.d. Nova Gorica) ni zgradil vseh potrebnih 
komunalnih objektov in naprav. Kontejnersko mesto bi moralo biti sestavni del komunalne 
urejenosti kompleksa. Predlagamo, da KS Kromberk v okviru zagotovljenih proračunskih 
sredstev vključi ureditev navedenega kontejnerskega mesta v svoj prioritetni seznam 
izgradnje kontejnerskih mest. Na podlagi vloge KS Kromberk pa bo Oddelek za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo MONG izdal potrebna soglasja k lokaciji oz. gradnji, po potrebi 
pa bo uredil tudi lastništvo zemljišča. 
V zvezi z gradnjo pločnika ob ulici Vinka Vodopivca pa lahko povemo, da je predvideno 
nadaljevanje gradnje pločnika, in sicer v izdelavi je projektna dokumentacija za pločnik med 
gostiščem Komel in kriţiščem z lokalno cesto Kromberk-Ravnica. V kolikor pa  je svetnik v 
svetniškem vprašanju mislil na gradnjo pločnika ob zgoraj navedenem kompleksu, pa smo 
ugotovili, da predhodne pobude tega niso vključevale, zato se je pločnik zaključil ob avtobusni 
postaji. Tudi to predlagamo KS Kromberk, da vključi v seznam prioritet. 
 
 
16.    SVETNIK TOMAŢ HORVAT, MAG.  je postavil naslednje vprašanje: 

Glede na to, da se nahajajo ti bloki iz Lok proti Kromberku precej stran od kakršnega 
koli igrišča in da ţivi v teh blokih precej otrok in mlajših jih in tudi mene zanima, ali se 
bodo na tem mestu uredila v kratkem tudi igrala, saj menim, da v ta prostor tega 
blokovskega naselja tudi spadajo. 

 
Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Igrišča obnavljamo na 

podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine in glede na proračunska 
sredstva za ta namen. Prioriteto imajo območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni 
oziroma so uničena ali zapuščena. Pri tem upoštevamo število otrok in mladostnikov, ki ţivijo 
na območju novo načrtovanega igrišča. 
Skladno z navedenim vsako leto obnovimo oziroma na novo postavimo kakšno otroško 
igrišče tako v mestu kot na podeţelju ob upoštevanju vrstnega reda prispelih prošenj. 
V zvezi s postavitvijo otroških igral med bloki v Kromberku do danes nismo prejeli nobene 
prošnje s strani prebivalcev niti KS Kromberk–Loke. 
S pristojnim oddelkom za urejanje okolja bomo preučili smotrnost in moţnost umestitve 
javnega igrišča na predlagani lokaciji. Predhodno bo treba preveriti tudi lastništvo zemljišča. 
 
 
17.    SVETNIK TOMAŢ HORVAT, MAG.  je postavil naslednje vprašanje: 

Imam še tretje vprašanje. V letu 2013 bo v Solkanu Svetovno kajakaško člansko 
prvenstvo. Da bi bili udeleţenci oziroma tako tekmovalci kot obiskovalci čim bolj 
zadovoljni in tako ponesli v svet pozitivne vtise iz našega kraja, bi bilo potrebno 
predvsem glede dostopa do kajakaškega centra urediti še nekaj točk. Dostopna cesta je 
precej nevarna, nepregledna in ozka, predvsem pa je problematičen prehod čez 
ţelezniške tire, ki ni urejen in predstavlja neprestano nevarnost. Urediti bi bilo potrebno 
pešpot od kajakaškega centra do Ţogice ter kolesarsko brv čez Sočo. Tudi 
odvodnjavanje nad cesto ni urejeno, ravno tako so nedokončane še določene električne 
inštalacije. Ali bo do takrat urejena Vojkova ulica, ker je sedaj začasna ureditev? 
Zanima nas kaj je načrtovano, da bo MONG v pričakovanju tega dogodka uredila in na 
tak način čim bolj prispevala k prepoznavnosti našega kraja kot urejenega in 
zanimivega za take in podobne dogodke.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2012 skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor 
izvedla razpis za izbor izvajalca za ureditev nivojskega prehoda Solkan 1 in ulice Pot na breg. 
Izvajalec je izbran in v kratkem se bo podpisala pogodba z izbranim nosilcem ponudbe za 
omenjena dala, to je druţba Iskra Sistemi d.d., Ljubljana. Podizvajalec za cestni del, to je za 
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ureditev ulice Pot na breg, je druţba CPG Nova Gorica d.d.. Z ureditvijo ulice Pot na breg se 
bo uredil hodnik za pešce, osvetlilo se bo ulico, uredila se bo talna in vertikalna 
signalizacija…. Z ureditvijo nivojskega ţelezniškega prehoda Solkan 1 in ulice Pot na breg se 
bo izboljšala prometna varnost vseh udeleţencev in uporabnikov omenjenega ţelezniškega 
prehoda in omenjene ulice.  
Mestna občina Nova Gorica je v lanskem letu pridobila 50.000 EUR evropskih sredstev, ki jih 
bo porabila za urejanje infrastrukture in promocijo športnih aktivnostih v Solkanskem 
športnem parku. Dokončujemo tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za postavitev brvi čez reko Soča, začenjamo pa z urejanjem prostora za avtodome 
na parkirišču ob Solkanskem mostu. 
 
 
18.    SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je podal naslednji predlog:    

Zimo in z njo povezane nizke temperature prebivalci višje leţečih krajev še bolj občutijo 
in so nas opozorili na problematiko poškodb, ki nastajajo na vodovodnih števcih v jaških 
vodovodnega omreţja. Pri nizkih temperaturah se namreč dogodi, da v jaških ti števci 
zamrznejo, kar pomeni, da občani nekaj časa ostanejo brez vode in tudi tu so dodatni 
stroški, ker so števci na račun občanov.  
Občani s Trnovske planote so povedali, da so si poskušali sami pomagati, da so te 
števce prejšnjo zimo nekako obloţili in jih zaščiti pred zmrzaljo, ampak predstavniki 
vodovodov so jim to prepovedali, verjetno zaradi teţjega dostopa. Tako, da lahko letos 
pričakujemo podobne probleme.  
Predlagal bi, če bi lahko občinska uprava, ker občani sami niso uspeli doseči nekakšen 
ustrezen dogovor, posredovala pri vodovodih, da poskušajo najti to rešitev, ki se bo 
verjetno letos glede na mrzlo zimo tudi ponovila. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  

V zvezi s predlogom svetnika mag. Uroša Saksida smo posredovali pri javnem podjetju 
Vodovodi in kanalizacija d.d., ki  upravlja s sistemom vodnega omreţja v MONG in skupaj 
ugotovili, da so za navedeni problem ţe našli rešitve in uporabnikom v zvezi s tem  
pravočasno poslali ustrezna navodila (priloga). 
 

PRILOGA 1, 2 
 

 
19.    SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je postavil naslednje vprašanje:     

Vprašanje glede kolesarskih poti. Nova Gorica in okolica imata določeno število 
kolesarskih poti. Vsi, ki se vozimo oziroma vozijo s kolesom, opazijo problematiko, da 
se po mestu kolesarske poti enostavno končajo in potem morajo kolesarji zaviti na 
cesto in se praktično izgubi pomen, ki jih imajo kolesarske poti, to je večja varnost za 
kolesarje. Torej, če je nemogoče priti po kolesarski poti niti iz enega konca Nove Gorice 
do drugega, je tudi logično, da se ljudje teţko odločijo za kolesarjenje, saj se vsak 
izogiba kolesarjenju po cestah, ker je promet zelo gost.  
Zanima me, kdaj se predvideva celovita ureditev in dokončanje kolesarskih poti po 
mestu? 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: V okviru projekta PUMAS bomo 

pripravili celostno prometno strategijo, ki bo vključevala tudi tematiko kolesarjenja in 
kolesarskih poti ter glede na obstoječe stanje predlagala ukrepe za izboljšanje. Osnutek 
pilotnega projekta bo pripravljen v letošnjem letu. V letošnjem letu se je začel tudi izvajati 
evropski čezmejni projekt CroCTal, krajina in kolesarske poti – kolesarska povezava na 
relaciji: nekdanji mejni prehod na Erjavčevi ulici, Erjavčeva, Ulica Gradnikove brigade, Ţabji 
kraj, Šolska ulica-Solkan, obračališče mestnega avtobusa-Solkan. V letošnjem letu bo na tej 
relaciji urejena (rekonstruirana in dograjena) kolesarska povezava od območja kriţišča 
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Delpinove in Erjavčeve ulice do kroţišča Ulica Gradnikove brigade-Lavričeva. V letu 2014 pa 
bo grafično označena smer kolesarske poti do obračališča mestnega avtobusa ob mostu čez 
Sočo v Solkanu. Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri drugem delu kolesarske povezave le 
za označitev smeri, kjer naj bi v prihodnosti nastala prava kolesarska povezava. 
 
 
20.    SVETNIK TOMAŢ BELINGAR je postavil naslednja vprašanja:     

Zanima me, ali so ţe evidentirane moţne lokacije za zavetišče oziroma prenočišče za 
brezdomne osebe? Vem, da so nedavno v Kopru to zelo hitro rešili.  
V zvezi s tem me tudi zanima, ali imamo izveden, izdelan kakšen program, ki bi bolje 
motiviral brezdomne osebe, da bi pogosteje obiskovale dnevni center za brezdomce?  
Med brezdomci so tudi brezdomni uţivalci prepovedanih drog, pa me zanima, koliko 
injekcijskih igel letno razdeli dnevni center za odvisnike v Novi Gorici oziroma druge 
organizacije, ki to delijo in koliko teh igel dobijo vrnjenih. Namreč Novogoričani 
opaţamo, da je odvrţenih igel po številnih lokacijah vedno več. 

 
Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: MONG si ţe dlje časa v 
sodelovanju z različnimi institucijami, ki delujejo na področju brezdomstva, prizadeva za 
dolgoročno rešitev problematike brezdomstva v lokalnem okolju. Kot smo ţe večkrat poročali 
mestnemu svetu ves čas  potekajo aktivnosti za rešitev problematike: moţnost nadgradnje 
kapacitet Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, zaradi peticije 
okoliških prebivalcev je bila ustavljena namera zagotovitve ustreznih prostorov s strani 
Stanovanjskega sklada MONG, mestna občina nima v lasti ustreznih prostorov, ki bi jih lahko 
namenila izvajanju programa za brezdomce. 
V letu 2012 smo kot najhitrejšo in najbolj smiselno proučili moţnost nadgradnje tako prostorov 
kot programov Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, kjer se ţe 
sicer zadrţujejo tudi brezdomci. S sedanjim izvajalcem programa Šentom smo se dogovarjali 
za nadgradnjo njihovih aktivnosti s programom za brezdomce. Nadgradnja je bila mišljena s 
postavitvijo dodatnih zabojnikov na sedanji lokaciji Dnevnega centra. Pridobili smo lokacijsko 
informacijo za parcelo, na kateri je sedaj postavljenih sedem zabojnikov ter po preverjanju na 
Upravni enoti Nova Gorica ali je moţno pridobiti gradbeno dovoljenje za postavitev dodatnih 
zabojnikov, dobili informacijo, da to glede na merila in pogoje za graditev objektov in izvedbo 
drugi del v skladu s sprejetim Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob 
gasilskem domu v Novi Gorici ne more biti izdano. 
V kolikor bi bila postavitev dodatnih zabojnikov moţna, bi Šent program za brezdomce prijavil 
na javni razpis Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve s področja socialnega varstva 
in poskušal pridobiti sredstva za zaposlitve. 
Na sedanji lokaciji Dnevnega centra je sicer moţna tudi novogradnja, menimo pa, da v 
trenutni zaostreni gospodarski situaciji ta moţnost trenutno vsaj v bliţnji prihodnosti ni 
izvedljiva. 
Glede reševanja problematike brezdomstva v Novi Gorici je sicer izdelana projektna naloga. 
Ustrezne lokacije zaenkrat nimamo, zato vsak posamezen primer, ko ostane občan brez 
prenočišča, rešujemo individualno v sodelovanju s pristojnimi institucijami. Nekateri 
posamezniki, ki se večji del dneva zadrţujejo v oţjem mestnem središču in jih Center za 
socialno delo Nova Gorica umešča med brezdomce, imajo moţnost bivanja na naslovu kjer 
imajo prijavljeno stalno prebivališče, nekateri, ki so prijavljeni na naslovu Centra za socialno 
delo Nova Gorica imajo urejeno začasno bivanje v nastanitvenih kapacitetah v Novi Gorici, 
nekateri brezdomci prihajajo iz drugih občin, nekateri ne ţelijo pomoči. 
Potrebno je še navesti, da gre za reševanje problematike, ki ni zakonska obveza občine, se 
pa izkazuje potreba po določenih ukrepih na tem področju. Aktivnosti na področju reševanja 
problematike brezdomstva sicer določa zadnji osnutek Nacionalnega programa socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020, ki predvideva, da se tovrstni programi organizirajo na 
območju več upravnih enot. Do leta 2020 naj bi se za področje brezdomstva razvili regijski 
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centri, ki bodo organizirani s predvideno dvo-nivojsko organiziranostjo centrov za socialno 
delo. 
 Za odgovor glede razdeljevanja in vračila injekcijskih igel smo zaprosili Dnevni center za 
uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica in prejeli naslednji odgovor: 
»V okviru ŠENT-a v Novi Gorici delujeta dva programa zmanjševanja škode zaradi drog: 
Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog in Terensko delo z uporabniki prepovedanih 
drog. V letu 2012 smo v okviru obeh programov razdelili 20.827 injekcijskih igel in brizg in 
dobili vrnjenih 13.876 injekcijskih igel in brizg. 

Na območju severnoprimorske regije je ŠENT edina organizacija, ki uporabnikom drog v 
okviru svojih programov omogoča neoviran dostop do sterilnega pribora za injiciranje in 
obenem skrbi za zbiranje uporabljenih igel in njihov odvoz na varno uničenje. Smisel tega 
dela programa je na eni strani v odzivu na zdravstvene vidike tveganj povezanih z uporabo 
drog (virusne in bakterijske okuţbe), na drugi strani pa v odzivu na druţbena tveganja, ki 
nastanejo zaradi navad uţivalcev drog. Pod druţbena tveganja spadajo tudi odvrţene 
injekcijske igle, ki predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje občanov in občank. Zato v 
okviru Terenskega dela z uporabniki prepovedanih drog dva zaposlena delavca opravljata 
tudi preglede različnih lokacij, za katere vemo, da se na njih zadrţujejo uporabniki drog. 
Program pokriva celotno severnoprimorsko regijo. Novogoričane, ki opaţajo odvrţene igle po 
številnih lokacijah prosimo, da to sporočijo zaposlenim v programu Terensko delo (delavniki, 
7.30 – 15.30, gsm. 030 322 888), ki bodo tako lahko identificirali nove lokacije in intervenirali 
tako s čistilno akcijo kot z motiviranjem uporabnikov drog za spremembo vedenja, ki ogroţa 
prebivalce skupnosti.  

Stroške oskrbe s sterilnim priborom in stroške odvoza na varno uničenje krije ZZV Koper, ki 
opravlja vlogo koordinacije nizkopraţnih programov na področju drog«. 
 
Glede motiviranja brezdomnih oseb, da bi bolje obiskovale dnevni center za brezdomce, 
Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog odgovarja: 
»Kot smo navedli zgoraj, v okviru ŠENT-a deluje Dnevni center za uporabnike prepovedanih 
drog, česar ne moremo enačiti z dnevnim centrom za brezdomce. Zaradi prostorskih 
kapacitet pa se lahko navedeni dnevni center  odziva tudi na vprašanja brezdomstva. 
Vsakodnevno brezdomne osebe v dnevnem centru skrbijo za osebno higieno, perejo in sušijo 
obleke, skladiščijo obleke pod določenimi pogoji in s pomočjo mentorjev pripravijo osnoven 
topel obrok.  
Poleg tega tako brezdomnim osebam kot drugim uporabnikom programa program omogoča 
socialno rehabilitacijo in ponuja uporabnikom raznolike aktivnosti. Tako smo v letu 2012 
tedensko izvajali glasbeno, literarno in kulinarično delavnico.  
Prav tako skrbimo za socialno vključevanje uporabnikov: z rednimi obiski splošne knjiţnice ter 
občasnimi ogledi razstav in drugih kulturnih prireditev; športno-izobraţevalnimi izleti (v letu 
2012 - ogled muzeja v Postojni, kopanje, odbojka v Slapu ob Idrijci, nogometni turnirji v Novi 
Gorici, Ljubljani ter na Češkem, ogled turistične kmetije in obisk adrenalinskega parka na 
Jezerskem). 
Z uporabniki smo se 24.3.2012 udeleţili čistilne akcije Očistimo Slovenijo, sami pa smo 19.7. 
organizirali čistilno akcijo Panin ob Soči. 
V samem dnevnem centru imajo uporabniki na voljo več računalnikov z dostopom do 
interneta, moţnost spremljanja javnih občil, uporabe avdio-video naprav, izposoje knjig v 
interni knjiţnici. Za ustvarjalno navdahnjene imamo na voljo atelje, kjer lahko uporabniki 
slikajo na platno, steklo, les, keramiko, ustvarjajo nakit iz različnih materialov ali druge 
uporabne/okrasne izdelke, v delavnici premoremo orodje za ustvarjanje z lesom in kovino. 
Uporabniki s spodbudo mentorjev lahko tudi skrbijo za vrt v okolici DC-ja, kar ima tako 
uporabno kot rekreativno vrednost.  
Veliko uporabnikov se tudi posluţuje socialnega zagovorništva in podpore pri urejanju 
socialno-ekonomskega statusa. 
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Menimo, da brezdomne osebe poznajo storitve in ponudbo programa Dnevni center in se 
vanje tudi v veliki meri vljučujejo. V letu 2012 se je v program vključevalo 134 različnih 
uporabnikov, 51 do 67 uporabnikov mesečno. Program je za nekatere uporabnike drog in 
brezdomne osebe, kljub temu da je nizkopraţen, preveč zahteven. Potrebno se je drţati pravil 
vedenja in dogovora o sodelovanju: prepoved vnosa, uporabe in preprodaje prepovedanih 
drog in drugih psihoaktivnih snovi (alkohol, tablete,…), prepoved fizične in/ali verbalne 
agresije. Od teh pogojev kot socialno-varstveni program ne moremo odstopati”. 

 
 
21.  SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednje vprašanje in podal naslednji  

         predlog:    
Imam vprašanje in predlog v zvezi z Lokvami. Ţe pred letom in pol ali še več je občina 
zadolţila določene osebe, da se angaţirajo v zvezi z Lokvarji in ureditvijo smučarskega 
središča oziroma turistične ponudbe. Zanima me, kaj je bilo v tem času narejenega?  
Predlagal bi, da do naslednje seje pripravite poročilo o tem, vse v smeri, da bi Lokve 
pridobile vsaj manjši teptalni stroj in manjšo ţičnico. Prejšnjo nedeljo je bilo tam najmanj 
700 do 800 ljudi, druţin z majhnimi otroci. Predlagam tudi ureditev otroških igral in 
izposojo koles. 
Predlagam, da se tudi ta točka uvrsti na naslednjo sejo mestnega sveta, če je to 
mogoče, sicer bom pripravil pisni predlog. 
 

Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Mestni svet se je v začetku leta 2009 

seznanil s vsebino projektne naloge »Strokovne podlage za program razvoja turistične 
infrastrukture v javni rabi na območju Trnovske in Banjške planote«.  
MONG je v letu  2009 pripravila dokumentacijo za podporo hitrejšemu razvoju Trnovske in 
Banjške planote ter Lokev kot centra in nosilca turističnega razvoja. Ta dokumentacija naj bi 
sluţila ne le za usmerjanje razvoja ampak tudi za pridobivanje drţavnih in evropskih razvojnih 
sredstev za pospeševanje turizma in razvoj podeţelja.  
Za ta namen je v proračunu za leto 2009 namenila 50.000 EUR, od katerih je del namenila za 
pripravo projektne naloge razvoja javne turistične infrastrukture na planotah. Ta projektna 
naloga (podrobnejša predstavitev v prilogi) je bila pripravljena z namenom, da:  

– prikaţemo razvojne moţnosti na planotah,  
– odpremo širšo razpravo o njih,  
– spodbudimo pozitivno vzdušje do razvojnih teţenj, ki se na planotah ţe pojavljajo,  
– spodbudimo interes mestnega sveta za večje vlaganje na to območje mestne občine 

tudi v bodoče.  
Na podlagi teh kriterijev se je v končni fazi študije izoblikovalo sedem podrobneje obdelanih 
projektov:  
1. Turistični informacijski center na Lokvah.  
2. Eko muzej, pod katerim je predstavljena mreţa objektov in dejavnosti, ki naj ima sicer 

glavo na Lokvah, vendar se s svojo razvejano dejavnostjo razteza po celotni Trnovski in 
Banjški planoti. V ta projekt je vključeno 27 predlogov, ki jih povezujejo naslednja skupne 
izhodišča:  

o razpršeni muzej ali muzej v mreţi s centrom na Lokvah, urejenimi razstavnimi 

točkami ali objekti pa na celotnem območju Trnovske in Banjške planote  
o rastoči muzej, saj bo nastajal najprej na Lokvah, nato pa postopoma na drugih 

točkah, ko bodo zato dozoreli pogoji (materialni, lastniški, vsebinski, ..).  

o muzej v naravi, saj bo večina eksponatov razporejena v naravnem okolju,  

o obiskovalcu prijazen muzej, saj bodo informacije razumljive vsakomur in lahko 

dostopne tako s klasičnimi kot z najsodobnejšimi informativnimi sredstvi.  

o aktivni muzej, ki zahteva sodelovanje obiskovalca, saj deluje brez stalno 

prisotnega osebja.  
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3.  Pohodniške poti, ki naj ne bodo samo rekreacijske ampak tudi tematske, speljali jih bomo 
tako, da bodo potekale ob čim večjem številu naravnih, zgodovinskih in etnografskih 
zanimivosti, vsaka od teh točk pa bo morala biti v nadaljnji obdelavi še posebej obdelana 
in na terenu predstavljena.  

4. Kolesarske poti bodo obdelane po enakem principu kot pohodniške poti, le da bodo 
zajemale širše območje in seveda sledile pogojem kolesarskega prometa.  
Tako pohodniške kot kolesarske poti se bodo programsko dopolnjevale s projektom eko 
muzeja, saj bodo zanimivosti eko muzeja v naravi dostopne predvsem pohodnikom in 
kolesarjem, podrejeno pa le obiskovalcem z avtomobili.  

5.  Športne in rekreacijske dejavnosti, ki jih bomo za začetek skoncentrirali predvsem na dveh 
območjih na oţjem območju Lokev, od koder jih bo mogoče razvijati tudi na širše območje 
Trnovskega gozda.  

6. Trg s trţnico, ki naj ustvari osrednji prostor na Lokvah, točko, kjer se bodo obiskovalci 
zbirali, srečevali, se udeleţevali dogodkov, ki se bodo tam odvijali.  

7.  Forma viva, ki bo – tako kot ţe njeni sedanji začetki – slonela na obdelavi lesa v naravnem 
okolju.  

V skladu s projektno nalogo je bilo realiziranih kar nekaj projektov in sicer: 

 ureditev prostora za Turistično društvo Grgar,  

 nakup brunarice na Lokvah v kateri naj bi bila trgovina z domačimi izdelki in info točka 
za turiste,  

 izvedba dokumentacije (investicijska) za ureditev nogometnega igrišča v dolinci in 
otroškega igrišča z igrali  

 popis vseh pešpoti in kolesarske poti in prijava le teh na razpis Ministrstva za 
kmetijstvo.  
 

 
22.    SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:    

Imam še eno pobudo, in sicer, da se pospeši postopek, ki se nanaša na urbano 
vrtnarjenje, kot je pred časom ţe predlagal g. Peršič in da čim prej začnemo reševati to 
problematiko.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Pobudo sprejemamo. Postopek poteka tako hitro, kolikor študijski proces dopušča.  
 

 
23.    SVETNIK STANKO ŢGAVC  je podal naslednjo pobudo:  

Prva pobuda se nanaša na problematiko, ki je bila izpostavljena na septembrski seji 
mestnega sveta. Mestno redarstvo je odreagiralo hitro in na sedem zapuščenih vozil v 
garaţni hiši v Ul. Gradnikove brigade namestilo pisne odredbe za odstranitev. Eno 
vozilo je bilo tudi odstranjeno s strani pristojne inšpekcije.  
Vendar po dveh mesecih uporabniki garaţnih hiš sporočajo, da je v tej garaţni hiši še 
vedno sedem zapuščenih vozil, se pravi eno več in iz istih razlogov, kot so bili 
predstavljeni na septembrski seji mestnega sveta, predlagajo in zahtevajo nadaljnje 
ukrepanje pristojnih sluţb tako, da bodo ta vozila dejansko odstranjena iz garaţne hiše 
z oznako PH 2 na Ul. Gradnikove brigade.  

 
Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Mestno redarstvo redno opravlja nadzor v 

obeh garaţnih hišah PH 1 in PH 2 tako kot smo odgovorili svetniku na 21. seji Mestnega 
sveta MONG. 
Veseli smo vsake informacije, tudi občanov, ki nas redno obveščajo o problemih in prekrških 
nevestnih voznikov. 
Zavedati se je treba, da mora redarstvo delati v skladu z zakonom in pooblastili, saj so 
postopki za pridobivanje podatkov o lastniku zapuščenega vozila zapleteni, ker si lastniki teh 
vozil izmenjujejo lastništvo in premikajo vozila, tako se stanje iz tedna v teden spreminja, kar 
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je stalen proces. Zavedati se moramo tudi, da še ni urejeno lastništvo garaţne hiše PH 2, kar 
nekateri to skrbno izkoriščajo.  
Trenutno rešujemo v garaţni hiši PH 2 štiri (4) take primere, od tega je eno vozilo v postopku 
na sodišču.  
 
 
24.    SVETNIK STANKO ŢGAVC  je podal naslednjo pobudo:  

Druga pobuda se nanaša na most čez potok Koren med Gortanovo ulico in Streliško 
ulico. Tam sta nameščeni dve svetilki javne razsvetljave, ki pa vsaj ţe dve leti ne 
funkcionirata.  
Zato predlagam, da pristojna sluţba ukrepa in zadolţi vzdrţevalca te javne razsvetljave 
za popravilo, tako, da bodo te svetilke sluţile svojemu namenu. Namreč, stanovalci te 
ulice parkirajo avtomobile tudi na levem bregu potoka Koren in nekateri avtomobili so 
bili tudi ţe poškodovani, prav tako pa stanovalci uporabljajo tudi kontejnersko mesto, ki 

je v neposredni bliţini in sicer na desnem bregu potoka Koren.  
 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor: 
V času oddaje svetniške pobude so bile svetilke ţe popravljene. Namreč, še pred tem nas je 
klical bliţnji stanovalec, prav tako tudi vzdrţevalca JR. Ta pa je svetilke takoj popravil. V 
skladu z dogovorom med KS, MONG in izvajalcem tudi predstavniki KS v zvezi s potrebo po 
popravilu svetilk pokličejo izvajalca, saj KS v skladu s pogodbo o vzdrţevanju JR tudi 
potrjujejo število popravljenih svetilk oz. zamenjanih sijalk. Izvajalec trdi, da pred klicem 
bliţnjega stanovalca ni prejel nobenega obvestila o okvari.  
 
 
25.    SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednja vprašanja:   

Imam nekaj vprašanj za direktorico Stanovanjskega sklada MONG. Kot vemo je 
Stanovanjski sklad MONG z druţbo Composita d.o.o., ki je v lasti Jureta Jankoviča dne 
2. 7. 2008 sklenil kupoprodajno pogodbo za sedemnajst parcel v Roţni Dolini. 
Lastninska pravica na zadevnih nepremičninah bi ob popolnem plačilu kupnine prešla 
na kupca, to je na druţbo Composita d.o.o., Ljubljana. Slednja je doslej plačala le 55 % 
celotne kupnine. Dolguje še 45 % ali v znesku 878.248,00 EUR, tako, da se je ta del 
druţba Composita zavezala plačati v roku  deset dni po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Roţna Dolina 3 – 
Liskur. Ob tem se je Composita zavezala z MONG skleniti pogodbo o opremljanju, ki bo 
definirala vse obveznosti investitorjev izgradnje objektov na območju OPPN Roţna 
Dolina 3. Sklenjena pogodba o opremljanju je seveda pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  
Doslej druţba Composita d.o.o., ni izpolnila nobenega od pravkar navedenih pogojev, 
vsaj po zadnjih informacijah direktorice stanovanjskega sklada na tej seji mestnega 
sveta,  tako, da druţba Composita še dalj časa kot zgleda ne bo mogla plačati tega 
zneska, saj ima blokiran transakcijski račun.  
Zato sprašujem direktorico Stanovanjskega sklada MONG kako poteka pravdni 
postopek med stanovanjskim skladom in druţbo Composita, saj ni pričakovati, da bo 
druţba Composita plačala ta del kupnine, prav zaradi tega pa je zaustavljeno to 
gradbeno območje v Roţni Dolini, torej Liskur.  
Sprašujem tudi zakaj druţba Composita še ni pridobila gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Roţna Dolina 3 – Liskur, kot tudi 
sprašujem stanovanjski sklad, glede na to, da je Okroţno sodišče v Ljubljani januarja 
letos podalo med pravdnima strankama moţnost in povabilo k postopku mediacije, 
kakšni so izidi te mediacije?  
 

Stanovanjski sklad MONG – javni sklad je posredoval naslednji odgovor: Dne 10. 9. 2012 

je bila na Okroţno sodišče v Ljubljani vloţena toţba proti druţbi Composita d.o.o. za plačilo 
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preostalega dela kupnine v višini 878.248,60 EUR, ki izvira iz naslova kupoprodajne pogodbe 
z dne 2. 7. 2008. Dne 6. 1. 2012 je druţba Composita d.o.o. podala odgovor na toţbo. V njem 
prereka toţbene navedbe in pravno nadziranje, priznava sklenjeno kupoprodajno pogodbo ter 
navaja, da plačilo 45% kupnine še ni zapadlo. Po njihovem je ključno, da še niso pridobili 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Roţna Dolina 
III. – Liskur. Pojasnjujejo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi dovoljenje pridobili, ter da 
pridobitev oz. nepridobitev gradbenega dovoljenja ni odvisna od okoliščin, ki so na n jihovi 
strani. Do današnjega dne s strani druţbe Composita d.o.o. nismo prejeli nobenega obvestila 
o pridobitvi gradbenega dovoljenja. Na podlagi vsega navedenega je očitno, da so vsi razlogi 
zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja izključno na strani druţbe Composita d.o.o. Zakaj 
slednja tega še ni storila, ne vemo. Pripominjamo, da so bili na dotično druţbo še pred 
vloţitvijo toţbe naslovljeni številni pozivi k izpolnitvi vseh zavez iz pogodbe. Vselej brez 
uspeha.  
Okroţno sodišče v Ljubljani je v januarju 2012 pravdni stranki povabilo k postopku mediacije. 
Zaradi smotrnosti postopka smo soglasje za mediacijo podali. Le-tega pa ni podala nasprotna 
stranka, tako, da mediacija ni bila izvedena. Takoj ko smo bili s strani sodišča o tem 
seznanjeni, smo na pristojno sodišče poslali urgenco – poziv za prednostno obravnavanje 
zadeve. Tako je sodišče prvi narok za glavno obravnavo v zadevnem pravdnem postopku 
razpisalo za dne 1. 2. 2013, kar je za ljubljansko sodišče relativno hitro.   

 
 
26.    SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pobudo:   

Moja druga pobuda pa se ponovno nanaša na pripravo Odloka o delovanju krajevnih 
skupnosti v MONG, ki je star ţe 16 let in bi ga morala občinska uprava v skladu z 
zakonodajo kot tudi v skladu s sprejetim Statutom MONG, ki smo ga sprejeli marca 
letos, pripraviti in uskladiti v roku šestih mesecev, torej do septembra letos, kar pa vse 
do danes ni storila. Smo ţe decembra, kar pomeni, da občinska uprava s pripravo 
odloka zamuja ţe tri mesece.  
Zato ponovno dajem pobudo, da se odlok pripravi in uvrsti na januarsko sejo in upam, 
da mi ne bo ponovno občinska uprava odgovorila kot mi je ţe nekajkrat, da bo ta odlok 
uvrstila na eno izmed prihodnjih sej.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Osnutek Odloka o 

krajevnih skupnostih v MONG je pripravljen in je bil dne 11. 1. 2013 posredovan 
predsednikom krajevnih skupnosti, z namenom, da nanj podajo pripombe in dodatne 
predloge. 
 
 
27.    SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala naslednjo pobudo:  

Odlok o zaščiti judovske mrliške veţice je bil s strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo dobro, strokovno in 
zgodovinsko utemeljeno pripravljen. Zahvaljujem se tudi g. ţupanu Mateju Arčonu, ki je 
bil prvi ţupan MONG, ki je podpisal predlog za sprejetje tega odloka.  
Odlok ni bil sprejet in to v istem obdobju, ko v Litvi ţelijo oţiviti judovsko dediščino, v 
Berlinu pa so prav novembra, ko je bil odlok pri nas zavrnjen, odprli judovski muzej in 
arhiv, ki je namenjen študiju, izobraţevanju in odkrivanju zgodovine o genocidu Judov.   
Zato se moja svetniška pobuda nanaša na vzpostavitev doma krajanov v Roţni Dolini v 
bivši ţidovski mrliški veţici in prosim, da se mi posredujejo vsaj do sedaj potrebna 
dovoljenja, ki so sluţila gradbenim posegom, za odstranitev mrliške veţice, kot tudi za 
gradnjo tako imenovanega Doma krajanov KS Roţna Dolina.  
Prav tako prosim, da se mi posreduje vse najemne pogodbe med KS Roţna Dolina z 
najemniki ter vsa dosedanja dovoljenja za obratovanje dejavnosti, ki so se izvajale in se 
še izvajajo v bivši mrliški veţici.  



 21 

Ker Odlok o razglasitvi Ţidovskega pokopališča v Roţni Dolini pri Novi Gorici za kulturni 
spomenik lokalnega pomena na 22. seji mestnega sveta ni bil sprejet, so meje 
spomenika še vedno nedoločene, kot tudi ni določen obseg in meje njegovega 
vplivnega območja in obstajajo nejasni varstveni reţimi, kot tudi merila in kriteriji za 
zagotavljanje ohranjanja in varovanja zgodovinsko kulturnega spomenika. Ker se je 
posodobila tudi zakonodaja o varstvu kulturne dediščine, ki na področju uvaja povsem 
nove metode in standarde za evidentiranje in klasificiranje spomenikov ter določanje 
njihove primerne zaščite naj povem, da Zakon o varstvu kulturne dediščine v 134. členu 
določa, da je potrebno varstvene reţime uskladiti z novo zakonodajo. Zakon v 13. členu 
natančno določa kakšno vsebino mora imeti sodoben akt o razglasitvi spomenika in je 
nujno potrebno torej, da se sprejme odlok, ki bo posodobil in dopolnil zaščito območja 
ţidovskega pokopališča z mrliško veţico.   
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje je bilo 

posredovano KS Roţna Dolina, vendar odgovora še nismo prejeli. 
 
 
28.    SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala naslednjo pobudo:  

Če bi bil Odlok o razglasitvi Ţidovskega pokopališča v Roţni Dolini pri Novi Gorici za 
kulturni spomenik lokalnega pomena sprejet, to ne bi imelo za posledico takojšnjega 
umika gostinskega lokala iz veţice, saj je pogodba o najemu med KS in gostincem ţe 
bila sklenjena in odlok ne bi imel pravno formalno retroaktivne posledice za sedanjega 
najemnika. Kot tudi s sprejemom tega odloka glede na varstveni reţim, bi se lahko 
pogovarjali o vsebinah v mrliški veţici, kar je bilo tudi moţno ves čas, ko se je odlok 
pripravljal in to več kot eno leto. Tako sprejet odlok bi se v okviru Zakona o varstvu 
kulturne dediščine lahko popravljalo, dopolnjevalo in spreminjalo, tako, da ni bojazni, da 
se vsebine, ki niso mogoče v tem trenutku zajete v odloku, bi pa v skladu z zakonodajo 
bile primerne za izvajanje, ne bi lahko umestilo v vsebino varstvenega reţima. 
Torej odlok ni bil sprejet in je v primeru, da gostinec preneha opravljati dejavnost v bivši 
mrliški veţici danes ponovno moţno, glede na dosedanjo prakso, da KS Roţna Dolina 
sklene najemno pogodbo z dejavnostjo, ki ne sodi v ta prostor. Zato je nujno, da se 
sprejme dokument o razglasitvi pokopališča za kulturni spomenik lokalnega pomena, s 
katerim bodo posodobljeni in nedvoumno določeni varstveni reţimi, kot tudi zagotovljeni 
varovani elementi spomenika ter ustrezna namembnost celote in posameznih enot 
skladno z varovanimi vrednostmi in prvotno namembnostjo zgodovinsko kulturnega 
spomenika.  
Zaradi vsega povedanega, kakor tudi zaradi razvpitosti primera dajem pobudo, da se 
problematika ponovno prouči in se pripravi ustrezen dokument, ki se ga bo obravnavalo 
na mestnem svetu in da k temu pristopi odbor za kulturo, šolstvo in šport ter ostale 
strokovne sluţbe MONG. 

 
Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova 
Gorica je izčrpala vse moţnosti za rešitev predlagane problematike. Odbor za kulturo, šolstvo 
in šport je tudi podprl sprejem predlaganega odloka. 
Sprejem Odloka o razglasitvi Ţidovskega pokopališča v Roţni Dolini za kulturni spomenik 
lokalnega pomena je v izključni pristojnosti Mestnega sveta MONG. Mestni svet lahko gradivo 
ponovno obravnava, če se svetniki tako odločijo. 
  
 
29.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Začela bi s kanalizacijo in čistilno napravo Prvačina. Iz KS Prvačina so nas obvestili, da 
se stalno pojavlja ta problematika fekalne kanalizacije in čistilne naprave. Fekalna 
kanalizacija naj bi bila slabo projektirana, prihaja do neuravnoteţenosti prečrpavanja 
Gradišče– Dornberk. Upravo MONG pozivamo, da stori vse potrebno za odpravo, po 
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prepričanju krajanov, sistemske napake. S tem je tesno povezano nedelovanje čistilne 
naprave. Sistem kanalizacije Prvačine še ni priklopljen na čistilno napravo, zato se 
postavlja vprašanje, kje je teţava, da se ta projekt ne zaključi. Vsekakor je ceneje 
določene pomanjkljivosti odpraviti, kot pa da čistilna naprava ne obratuje, saj je njena 
izgradnja pomenila veliko stroškov, sedaj pa predstavlja tako imenovani mrtvi kapital. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  

Pobudo svetnice mag. Darinke Kozinc smo posredovali javnemu podjetju  Vodovodi in 
kanalizacija d.d., ki je (kot izvajalec javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode)  kanalizacijski sistem  in čistilno napravo  v  Prvačini  zapisniško 
prevzelo v oktobru 2009 in prejeli naslednji odgovor: 
Del fekalne kanalizacije (prehod preko reke Vipave) in dve črpališči se je ţe rekonstruiralo v 
decembru in bo dokončano v januarju.  
Ostala infrastruktura se je pregledala in se bo ustrezno sanirala oziroma zaključila v letu 
2013. 
 
 
30.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Cestna povezava Nemci-Lokve. Kot vsi vemo, se iz Trnovske planote v dolino s 
tovornjaki vozi večje količine hlodov. Za planoto bogato z lesom je to ena od 
najpomembnejših gospodarskih panog, ki ob pravem pristopu prerase v dejavnost lahko 
tudi z višjo dodano vrednostjo. Trenutno pa se zgolj prodaja surovina, četudi moram tu 
poudariti častno izjemo peščice podjetnih domačinov. Krajanom pa ostaja le škoda na 
cestah.  
Primer je na cestni povezavi Nemci-Lokve, zoţenje zaradi poškodovanega cestišča, ki 
je ţe tri leta označeno z znakom, namesto, da se ga odpravi. Poleg tega to zoţenje 
predstavlja tudi nevarnost prometne nesreče.  
Kljub temu, da je to drţavna cesta predlagamo, da občinska uprava pri razgovorih z 
ministrstvom glede obnove te ceste tudi sama predlaga popravilo odsekov, ki so najbolj 
kritični, kot zgoraj navedeni, ter da preveri ali je mogoče uskladiti dejansko 
poškodovanje cest zaradi tovornih prevozov z nadomestilom, ki bi jih morali ti prevozniki 
plačati. 

 
Projektna pisarna je posredovala naslednji odgovor: Koncem avgusta 2012 je na MONG 

potekal sestanek s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC) z namenom 
pregleda izvajanja investicij v drţavno cestno infrastrukturo na območju MONG.   
Vezano na regionalno cesto R3-608/1067 Solkan–Lokve je bila podana informacija, da je 
izbran izvajalec za izdelavo idejnega projekta za del obravnavane trase. Po podatkih DRSC z 
dne 8. 1. 2013 bo idejni projekt za odsek dolţine cca 2,5 km to je od vključno kriţišča za 
Sveto Goro do Slemena (pred odcepom za Ravnico) izdelan v marcu 2013. V okviru projekta 
se rešujeta tudi obe kriţišči za Sveto Goro in kriţišče za Grgar. Sam pričetek izvajanja 
rekonstrukcije terminsko še ni opredeljen.  
Na drugem odseku trase in sicer odsek mimo Solkanske industrije apna v dolţini 0,5 km in 
odsek od gostišča Oddih do Nemcev (cca 15 km) je izdelana parcelacija ceste, kar bo 
omogočalo hitrejše reševanje posameznih kritičnih točk tega odseka (širitve krivin, 
postavljanje varovalnih ograj…). 
V nadaljevanju se bo urejal še odsek ceste od Nemcev do Lokvi.  
 
 
31.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Tretja pobuda se nanaša na prostorsko problematiko Solkanske industrije apna. Na 
svetniško skupino SD so se obrnili predstavniki KS Solkan v zvezi s problematiko 
kamnoloma ter OPPN Kamnolom.  
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KS zahteva, da se SIA preseli v poglobljeni del kamnoloma, saj naj bi tako maksimalno 
zmanjšali negativne vplive proizvodnje na okolico. Dober zgled primernega sodelovanja 
med krajani in industrijo je Livarna Gorica, saj so se tam negativni vplivi na okolje 
zmanjšali in komunikacija med prebivalci in vodstvom podjetja poteka v konstruktivnem 
vzdušju. Vprašanje je torej ali bodo pripombe prebivalcev Solkana upoštevane in kdaj 
se bo sprejemalo OPPN Kamnolom?  
Prav tako predlagamo, da se preuči tudi moţnost odkupa terena Soških vil, in sicer z 
namenom, da se tja razširi poslovna cona. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Pripombe bodo krajani podali v postopku javne razgrnitve in javne obravnave osnutka OPPN. 
Do pripomb bomo zavzeli stališče in ga predstavili mestnemu svetu. Kako bomo pripombe 
krajanov upoštevali in ali morebiti katere ne bomo, se bomo odločali skupaj. Kdaj bo do tega 
prišlo, ne moremo napovedati, saj nam investitor še ni predal osnutka OPPN, da bi ga sploh 
lahko obravnavali. 
Interesa lastnika zemljišč na območju projekta Soške vile, da bi ta zemljišča prodal, doslej 
nismo zaznali. Če jih bo voljan prodati, se bomo o tem prav gotovo z njim pogajali. 
 
 
32.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Glede na to, da je kotalkanje v Solkanu precej uspešno, nas zanima tudi kako je z 
načrtovano tako imenovano II. fazo kotalkališča, to je dvorane ter prostorov za različna 
društva, ki jih je v Solkanu zelo lepo število. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: V proračunu za naslednji 

dve leti realizacija t.i. II. faze kotalkališča (dvorana in prostori za društva) v Solkanu ni 
predvidena. V kolikor  se bo gospodarstvo opomoglo in se bo lahko zagotovilo višja 
proračunska sredstva, se bo izgradnja lahko umestila v proračun za leto 2015. 
 
 
33.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednja vprašanja:   

Še enkrat postavljam vprašanje tudi zaradi transparentnosti, ki jo od naše svetniške 
skupine zahtevajo nekateri neposredni prizadeti občani, in sicer glede novoletnih 
prireditev v Novi Gorici. Naj povem, da sem dodaten odgovor dobila šele včeraj zvečer, 
ga prebrala in da ne odgovarja na tisto, kar sem vprašala.  
Kaj je MONG dala v razpis in česa ne? Koga so izbrali in zakaj? Kdo je izbiral program 
in po kakšnih kriterijih? Pohvalila bi sicer postavitev drsališča po dveh letih suše. 
Zanima pa me, zakaj ravno lokacija na Bevkovem trgu, saj se ob tem novoletnem času  
popolnoma blokiralo vhod v kulturni dom in zakaj lokacija med gledališčem in knjiţnico 
ni bila v redu? Prav tako me zanima, ali je bilo za organizacijo teh prireditev res 
ustanovljeno društvo in če se je, kje ima sedeţ? Prav je, da se organizira ţivahen utrip v 
mestu, toda mnogo občanov se sprašuje ali je ta trenutek res primeren za tako 
razkošne prireditve? Naj mi občinske sluţbe potrdijo, ali ne, da se bo potrošilo 
20.000,00 EUR več kot lani. Glede na to, da so se v kratkem času namnoţili stečaji tako 
Finala, Mebla Jogi, Lesimpexa, A+A in tako naprej, se nezaposlenost v MONG vztrajno 
viša. 
 

Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je objavila 
Javno povabilo k zbiranju ponudb za oddajo »ekskluzive« v gostinstvu v času prazničnega 
decembrskega dogajanja v Novi Gorici. 
Ponudbo je oddal en sam ponudnik, in sicer Društvo za popestritev dogajanja v mestu Nova 
Gorica. Poleg gostinske ponudbe je ponudil spremljajoči program, ki je vseboval: 
- 3 tematska predavanja - okrogle mize, 
- božični sejem domačih izdelkov, 
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- infrastrukturo za druženje obiskovalcev na Bevkovem trgu (pagode in lesena hiška), 
- 4 nedeljske popoldneve s predstavitvijo domačih harmonikašev, 
- nočni pohod na Kekca, 
- pogostitev nastopajočih izvajalcev. 
Ponudbo smo sprejeli, program smo izbrali v mestni upravi. Izbirali smo tiste izvajalce, ki so 
po naši presoji ustrezali različnim generacijam občanov in so bili obenem cenovno dostopni. 
Drsališče smo postavili na Bevkov trg preprosto zato, ker je to naravno središče mesta, kjer 
se ljudje tudi sicer radi zadržujejo in družijo. Centru mesta smo tako navdahnili dodaten 
živahen praznični utrip. Prepričani smo, da drsališče ni bilo ovira za prihod v Kulturni dom 
Nova Gorica, prostora je bilo dovolj in dostop je bil omogočen. 
Kar se tiče primernosti trenutka za organizacijo novoletnih prireditev si verjetno vsi želimo, da 
bi Nova Gorica živela kot pravo mesto, z mestnim utripom, dogajanjem, kamor bi radi zahajali 
tudi turisti. Če pa obiskovalcem oziroma turistom ničesar ne ponudimo, tudi prišli ne bodo. Ob 
vsem smo poskrbeli, da so bile vse prireditve brezplačne, tako, da je bil ogled omogočen prav 
vsem in so lahko prišli tudi tisti, ki si sicer teh prireditev in koncertov ne bi mogli privoščiti. 
Ljudje navsezadnje plačujejo davke in si vsaj ob praznikih želijo tudi nekaj prazničnega 
dogajanja in razvedrila. Da je temu tako, priča izjemen obisk novoletnih prireditev, na 
silvestrovo jih je bilo, kljub temu, da smo se odpovedali ognjemetu, okoli 8.000 ljudi. Denar v 
višini 5000 EUR, ki bi ga sicer namenili za ognjemet in novoletne voščilnice, smo raje 
namenili osmim družinam, ki so po oceni Rdečega križa, Karitasa in Centra za socialno delo 
najbolj potrebne pomoči. 
Na postavki 09.002 Sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev v proračunu mestne 
občine za leto 2012 smo imeli rezerviranih 100.000,00 EUR, ki smo jih v celoti namenili za 
decembrski praznični program. Ob tem smo uspeli pridobiti še 37.000,00 EUR sponzorskih in 
donatorskih sredstev. 
 
 
34.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Naslednje vprašanje je v zvezi s trţnico. Prebivalci okrog trţnice so svetniško skupino 
SD opozorili, da se okrog trţnice dogajajo vandalizmi. Zvečer mladina razgraja in 
razbija, preko dneva pa se sploh ne upošteva znakov za prepoved prometa in dostopa 
tudi z domačimi ţivalmi - psi.  
Sprašujem se, ali redarska sluţba opravlja svoje delo kot mora, ali skrbijo le za napačno 
parkirana vozila tam, kjer je najlaţje zaračunati? Trţnica je ena od predvolilnih obljub 
ţupana, njena ureditev in nadgradnja je na ţalost v vedno bolj ţalostnem stanju in 
postaja zbirališče hrupa in nesnage. Zanima nas, kdaj se bo ta problematika trţnice 
uredila? 

 
Kabinet ţupana je posredoval naslednji odgovor: Sluţba občinskega redarstva dela skladno 
s svojimi pooblastili in nadzira tudi širšo okolico trţnice. Tudi sami smo opazili, da se v 
večernih urah na trţnici zbirajo mladi, po ugotovitvah so to dijaki Dijaškega doma Nova 
Gorica, kar je bilo posredovano tudi njihovemu ravnatelju. 
V skladu z občinskim programom varnosti smo dogovorjeni s policijsko postajo Nova Gorica, 
da v večernih urah tudi oni povečajo nadzor okrog trţnice. 
Sprejeli smo odločitev, da postavimo primerne oznake, kar bi onemogočilo vodenje psov na 
območje trţnice, kar je tudi usklajeno z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne sluţbe, urejanje in čiščenje javnih površin na območju MO Nova Gorica. 
Poleg vseh teh ukrepov je potrebno trţnico tudi dolgoročno urediti. Za to se izdelujejo dva 
lokacijska preizkusa kot preverjanje postavitve trţnice na novo lokacijo.  
 
 
35.    SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal naslednji predlog:   

Bom zelo kratek. Ne bi rad seveda podcenjeval vseh teh vprašanj, ki jih postavljamo, 
vendar bi raje kot da se pogovarjamo o mrtvih, pogovarjajmo o ţivih.  



 25 

Mi smo danes predstavili nov projekt, s katerim bomo zaposlili dvajset mladih starih do 
petintrideset let in pri tej predstavitvi je bil tudi ţupan. Mislim, da je to eden 
pomembnejših projektov v naslednjem letu in upam, da bo trajal tudi kaj dlje. 
Problematika zaposlovanja mladih je izjemno pereča. Po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje se je v naši regiji in pa seveda posledično tudi v naši občini izjemno 
povečalo število mladih nezaposlenih in predlagam, da se tej problematiki posveti ena 
točka na naslednji seji mestnega sveta. Kot sem rekel, da ne bi razpravljali samo o 
stvareh, ki po mojem ta trenutek ne bodo zaposlile nobenega mladega oziroma 
starejšega.  
Menim, da je ta problematika tako pomembna, da si zasluţi obravnavo na mestnem 
svetu in predlagam, da Zavod za zaposlovanje skupaj z ustreznimi sluţbami pripravi to 
za naslednjo sejo mestnega sveta. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor: 

Pobudo smo posredovali Zavodu za zaposlovanje, Območni sluţbi Nova Gorica in se 
dogovorili, da bomo za naslednjo sejo mestnega sveta skupaj z zavodom pripravili celovito 
informacijo o stanju brezposelnosti v Mestni občini Nova Gorica in v Goriški regiji.  
 
 
36.    SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala naslednjo pobudo: 

V letu 2008 je stopil v veljavo Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki med 
drugim opredeljuje uporabnike storitev te javne sluţbe in določa način zaračunavanja 
smetarine. Po 7. členu navedenega odloka se štejejo za uporabnike te javne sluţbe tudi 
v prvi alineji fizične osebe kot samostojni podjetniki in obrtniki. Vsi vemo, da se lahko 
kot samostojni obrtniki ali kot s.p.-ji registrirajo za opravljanje različnih dejavnosti. 
Vedno več je takih, ki preko omenjenih s.p.- jev delajo za neka večja podjetja in na 
naslovu, kjer imajo svoj s.p. prijavljen ne ustvarjajo nikakršnih komunalnih odpadkov.  
Predlagam, da se v izogib temu, da Komunala nekatere samozaposlene občane MONG 
dodatno obremeni, obvestilo o tem so namreč ţe dobili, ponovno prouči 7. člen tega 
omenjenega odloka, ki je izrazito nepošten, če lahko tako rečemo in glede na opisano 
problematiko občinska uprava ta odlok ustrezno popravi oziroma pripravi in ga pošlje 
mestnemu svetu v potrditev. To je prva pobuda. 
   

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji odgovor:  

S pobudo se načeloma strinjamo, saj predlagana ureditev ţe velja za pravne osebe, ki 
razpolagajo s poslovnimi prostori, v katerih ne nastajajo komunalni odpadki. S tega vidika, bi 
tudi samostojne podjetnike posameznike kazalo izenačiti s tistimi pravnimi osebami, ki niso 
povzročitelji, ker ne ustvarjajo odpadkov. Kljub temu menimo, da terja uveljavitev podobne 
ureditve tudi za samostojne podjetnike posameznike, večji premislek in podrobnejšo analizo. 
Ugotavljanje nastajanja ali nenastajanja odpadkov pri samostojnih podjetnikih posameznikih 
je ravno tako dejansko in ne pravno vprašanje, presoja ustreznih oziroma verodostojnih 
dokazil v zvezi s tem, pa toliko zahtevnejša. Glede na navedeno, bomo skušali najti 
najprimernejši način za umestitev predlaganega v Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov. 
 
 
37.    SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala naslednjo pobudo: 

Druga pobuda. V Novi Gorici imamo precej kroţišč, ki so iz navadnih kriţišč preurejena 
v kroţišča s plastičnimi preprekami. Nekatera kroţišča, denimo tisto pri Pelozu, je tako 
začasno urejeno ţe več let.  
Menim, da bi lahko z nekimi majhnimi sredstvi zadeve hitro uredili in s tem naredili 
korak k lepšemu mestu, zato predlagamo, da se k omenjenemu pristopi čim prej.  
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo svetnice sprejemamo. Začasna kroţišča naj bi dobila primerno obliko ob njihovi 
dokončni ureditvi. V večini primerov pa bo do dokončne ureditve prišlo šele z dokončno 
ureditvijo cest in ulic, ki se v kroţišča stekajo. Te pa zahtevajo obseţnejša in bolj dolgotrajna 
reševanja. Strinjamo se, da na današnji način urejena začasna kroţišča ne prispevajo prav 
dosti k lepoti mesta. Gotovo je smiselno in primerno z razumnim obsegom vlaganj popraviti 
podobo začasnih kroţišč, da očesu meščana ne bodo moteča. 
 
 
38.    SVETNICA KAJA DRAKSLER je pismeno podala naslednji pobudi: 

Dajemo pobudo za odstranitev drevesa, divjega kakija na Ledinah, pred stanovanjskim 
blokom št. 10. Pred drevesom so parkirni prostori, a jih stanovalci ne uporabljajo, ker 
sadeţi kakija maţejo avtomobile. Prav zaradi tega je to drevo potrebno čimprej 
odstraniti. 
Na Prešernovi ulici so iglavci, korenine segajo v kanalizacijo in jo mašijo. Pobuda je bila 
ţe podana, vendar ne ugodno rešena, prebivalci pa ponovno opozarjajo na teţave. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Hortikulutrma komisija je na ogledu dne 18. oktobra 2011 obravnavala vlogo št. 354-6/2011-
13 za odstranitev dreves divjega kakija ob parkiriču stanovanjskega bloka Ledine 10. Komisija 
je po opravljenem ogledu soglašala z odstranitvijo obstoječih dveh dreves divjega kakija. 
Nadomeščanje ni potrebno saj so v neposredni bliţini ţe posajeni borovci. Na podlagi Odloka 
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica, in naselja Solkan, 
Kromberk, Roţna Dolina in Pristava (Ur. l. RS, št. 8/2010) stroški poseka dreves na 
funkcionalnih površinah objektov bremenijo lastnike teh površin. Lastnik zemljišča parcele št. 
543/9 k.o. Nova Gorica, kjer so posajeni kakiji, je Park Ledine projektna druţba d.o.o. (v 
povezavi z bivšim SGP). Zapisnik komisije je bil poslan po elektronski pošti tudi upravljalcu 
stanovanjskega bloka. 
V lanskem letu so bila na območju Prešernove ulice, zaradi poškodb nastalih po orkanski 
burji, posekana štiri iglasta drevesa, cedre in borovci. Predlagamo, naj stanovalci na 
Prešernovi ulici podajo argumente in obrazloţitev poškodb, ki jih povzročajo drevesa ter 
predlog podajo upravljavcu prizadetih stanovanjskih blokov, da ga bo posredoval na mestno 
občino v obravnavo. 
 
 
39.    SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je postavil naslednje vprašanje: 

Imam vprašanje oziroma pobudo v zvezi z Mestnimi storitvami, g. ţupan, in sicer zaradi 
tega, ker ste me včeraj na sestanku vodij svetniških skupin vlekli za jezik in mislim, da je 
tudi prav, da tudi to dobi odgovore.  
Mislim, da Mestne storitve d.o.o. ne funkcionirajo dobro, zato me zanima, koliko 
računov je MONG v letu 2012 prejela od Mestnih storitev, zanimajo me zneski, vsebina, 
in sicer kaj so Mestne storitve delale za ta denar in če so bila ta dela, za katera je 
občina plačala v celoti, opravljena?  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor:  

Seznam računov, ki jih je Mestna občina Nova Gorica  prejela od Mestnih storitev d.o.o.  : 
Zap.št. Dat.dok. Vsebina Znesek v eur 

1 31.01.2012 PR/159-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG  1.980,00 

2 31.01.2012 PR/160-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 130,32 

3 31.01.2012 PR/158-PLAKATIRANJE 312,12 

4 06.02.2012 PR/336-ELEKT. OMARICA BEVKOV TRG 22,97 

5 31.01.2012 PR/124-RECEPTORSKA DELA 1.512,00 

6 29.02.2012 PR/495-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 
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7 29.02.2012 PR/494-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 208,51 

8 29.02.2012 PR/496--RECEPTORSKA DELA 1.440,00 

9 19.03.2012 PR/779-OBREZOVANJE PLEZALK V ATRIJU 240,00 

10 31.03.2012 PR/911-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 169,42 

11 31.03.2012 PR/912-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

12 30.03.2012 PR/1025-PLAKATIRANJE 312,12 

13 31.03.2012 PR/910--RECEPTORSKA DELA 1.584,00 

14 30.04.2012 PR/1393--RECEPTORSKA DELA 1.368,00 

15 30.04.2012 PR/1392-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

16 30.04.2012 PR/1391-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 690,70 

17 30.04.2012 PR/1538-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 175,93 

18 31.05.2012 PR/1721-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

19 31.05.2012 PR/1725-POMOČ PRI SELITVI 1.544,29 

20 31.05.2012 PR/1722-RECEPTORSKA DELA 1.512,00 

21 19.06.2012 PR/2069 VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.102,80 

22 18.06.2012 PR/2019-PRIKLOP NA ELEKTR. OMARICO 120,90 

23 30.06.2012 PR/2345-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 221,54 

24 30.06.2012 PR/2343-RECEPTORSKA DELA 1.440,00 

25 30.06.2012 PR/2344-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

26 31.07.2012 PR/2771-RECEPTORSKA DELA 1.584,00 

27 31.07.2012 PR/2769-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

28 31.07.2012 PR/2770-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 228,06 

29 31.08.2012 PR/2887-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

30 28.08.2012 PR/2864 PODIRANJE,SPRAVLJ. SUHIH DREVES-PARK RAFUT 469,80 

31 31.08.2012 PR/2886-RECEPTORSKA DELA 1.584,00 

32 26.09.2012 PR/3312 STROŠKI IZDAJE DOVOLJENJA 21,30 

33 30.09.2012 PR/3337-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

34 30.09.2012 PR/3336-RECEPTORSKA DELA 1.440,00 

35 30.09.2012 PR/3389 VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 34,80 

36 30.09.2012 PR/3388 VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 336,86 

37 09.10.2012 PR/3544 RECEPTORSKA DELA 11,70 

38 16.10.2012 PR/3692 VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 133,30 

39 15.10.2012 PR/3691-IZPAD PARKIRNINE 69,86 

40 31.10.2012 PR/3984-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 32,58 

41 31.10.2012 PR/3857 VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

42 31.10.2012 PR/3854-RECEPTORSKA DELA 1.584,00 

43 27.11.2012 PR/4374 VZDRŢEVALNA DELA V PARKU RAFUT 2.277,60 

44 27.11.2012 PR/4376 IZOBEŠANJE TRANSPARENTA 204,00 

45 28.11.2012 PR/4439-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 2.520,00 

46 30.11.2012 PR/4443-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 1.980,00 

47 27.11.2012 PR/4507-ODPRAVA POSLEDIC POPLAVE V STAVBI 2.942,63 

48 30.11.2012 PR/4442-RECEPTORSKA DELA 1.512,00 

49 29.11.2012 PR/4441-IZDELAVA, MONTAŢA USMERJEVALNIH ZNAKOV 7.972,68 

50 28.11.2012 PR/4440 VZPOSTAVITEV SISTEMA KOLES ZA IZPOSOJO  2.940,00 

51 27.11.2012 PR/4375-PRIKLOP NA ELEKTR. OMARICO 96,00 

52 30.11.2012 PR/4753-VZDRŢEVANJE STAVBE MONG 84,71 

53 11.12.2012 PR/4777-ODŠKODN.ZA UPORABO MODRE CONE,PRIKL.EL.OMAR. 1542,47 

54 18.12.2012 PR/4879-PRIKLOP NA ELEK. OMARICO,NAJEM GRADB. OMARICE 439,8 

55 27.12.2012 PR/4932-PLAKATIRANJE 310,28 

Storitve so bile v celoti opravljene.  
 
 
40.    SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je postavil naslednje vprašanje: 
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Druga stvar je, da Mestne storitve pobirajo pristojbine za uporabo zemljišč, se pravi 
razne prireditve, glasbeni odri, v glavnem kar se dogaja na Bevkovem trgu. Zanima me, 
koliko so do sedaj pobrali in kdaj bodo ta sredstva nakazana na občinski proračun? 
Zanima me, zakaj se ta sredstva ne nakazujejo mesečno ali vsaj kvartalno oziroma kje 
lahko dobimo  te podatke? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Vse 

tovrstne podatke je mogoče pridobiti pri Mestnih storitvah. 
 
 
41.    SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je postavil naslednje vprašanje: 

Tretja stvar, ki gre tudi na račun Mestnih storitev pa je parkirišče pri hotelu Park, ki ga 
uporablja druţba HIT, d.d. Nova Gorica in je v občinski lasti. Pobudo je ţe pred meseci 
podal kolega Špacapan.  
Sprašujem, ali se za to zemljišče plačuje najemnina in to koliko in na čigav transakcijski 
račun? Kajti sam mislim, da če je v občinski lasti, bi ta denar, ki ga HIT plačuje in 
nedvomno ga plačuje, moral priti na račun MONG.  
Ne morem se strinjati, da Mestne storitve delajo izhodišča za začasno izrabo primernih 
nezazidalnih stavbnih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. To je pobuda mojega kolega 
Peršiča. Mestne storitve so bile ustanovljene z drugim namenom in tako kot sedaj 
delajo, pa tudi s tem kar bomo danes imeli na mizi, mislim, da bi bilo bolje, da bi jih v 
javnem interesu kar ukinili.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Za 

parkirišče ob hotelu Park druţba HiT plačuje najemnino Mestnim storitvam. 
 
 
42.    SVETNICA MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je podala naslednjo pobudo:  

V medijih smo prebrali, da se je vodstvo Splošne bolnišnice v Šempetru odločilo, da 
skrči kapacitete na ginekološkem oddelku. Meni kot ţenski in po pogovoru z več 
občankami se zdi zelo pomembno izraţati skrb nad tako odločitvijo, ki neposredno 
vpliva na poloţaj ţensk v regiji. Zdi se mi upravičeno vprašati, ali bo zanje poskrb ljeno 
na enaki ravni kot prej? 
Zato dajem pobudo, da občinska uprava preko predstavnikov s svetu zavoda Splošne 
bolnišnice v Šempetru poskuša vplivati na tako odločitev vodstva bolnišnice. 

 
Oddelek za druţbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Problematiko zmanjšanja 

kapacitet ginekološkega oddelka Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je 
na seji dne 10. 12. 2012 obravnaval tudi Odbor za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega 
sveta MONG in sprejel sklep, da oddelek za druţbene dejavnosti predstavnika MONG v svetu 
zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica zaprosi, da na prvi seji sveta 
omenjenega zavoda sproţi vprašanje v zvezi s problematiko ginekološkega oddelka. 
Oddelek za druţbene dejavnosti je predstavnika MONG v svetu zavoda bolnišnice seznanil s 
sklepom Odbora za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega sveta MONG ter ga za zaprosil 
za odgovor. 
Mestni svet bo z odgovorom seznanjen takoj, ko bodo pridobljene informacije v zvezi z 
zadevo. 
 
 
43.    SVETNIK BORIS RIJAVEC je postavil naslednje vprašanje: 

Moje vprašanje se nanaša na problematiko tako imenovanih grgarskih gmajn. Na to 
problematiko sta v bliţnji preteklosti opozorila ţe svetnica mag. Darinka Kozinc in 
svetnik Miran Müllner. Danes smo tudi v odgovorih dobili kot prilogo neobvezno pravno 
mnenje Ministrstva za pravosodje, ki po mojem osebnem prepričanju je precej 
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nedorečeno in nam ne daje nekih jasnih usmeritev, kako reševati to problematiko 
naprej. Podobno nedorečen se mi zdi tudi odgovor občinske uprave glede namere, kako 
pravzaprav rešiti to problematiko.  
Zato na občinsko upravo naslavljam vprašanje, da podrobneje opredeli svoje namere,  
kako bo rešila to problematiko in seveda tudi kdaj? Ob tem bi seveda opozoril na to, da 
je to zelo pereč problem, kajti s tem, ko smo le delno rešili to zadevo, smo seveda 
postavili ljudi v neenakovreden poloţaj. Nekateri ljudje, tudi tu noter je bilo zapisano in 
večkrat tudi ţe povedano in poudarjeno, so celo lastna denarna sredstva porabili za to, 
da so plačali parcelacijo in potem se je postopek kar naenkrat ustavil nekje na polovici 
ali pa na tri četrt.  
Še enkrat poudarjam, da spravljamo ljudi v neenakopraven poloţaj in zdi se mi pošteno 
do vseh teh upravičencev, da se ta zadeva dokončno pozitivno reši. Če je kakršenkoli 
dvom v to, da je bil postopek nepravilno izpeljan, naj se to jasno izrazi, naj se te dvome 
odpravi, vendar naj se zadeva dokončno ţe enkrat reši.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Občinska uprava je na 

vsebinsko slična  vprašanja odgovarjala ţe svetniku Miranu Müllnerju na seji dne 17. 5. 2012 
in svetnici mag. Darinki Kozinc na seji dne 18. 10. 2012. Pri tem je bilo mestnemu svetu 
priloţeno tudi mnenje Ministrstva za pravosodje in javno upravo z dne 19. 6. 2012. Seveda je 
ministrstvo podalo neobvezno pravno mnenje, kajti odgovornost za pravilno uporabo zakona 
je na strani občine. Glede na napisano pa je nedvomno, da pravne podlage za brezplačen 
prenos nepremičnin na posamezne fizične osebe ni, saj bi jo v nasprotnem primeru  tako 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo kot tudi Računsko sodišče RS navedla. 
Rešitev vidimo tako le v določilih Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti oz. Zakona o kmetijskih zemljiščih. (nakup nepremičnin, zakup 
nepremičnin). 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 
 

 
1. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:    
Odgovor na moje vprašanje g. Nika Jurce, ki ga ni tu, me ne prepriča, in sicer iz 
sledečega razloga. G. Niko Jurca navaja, da so bile v zadnjih šestih letih naročene 
skupaj štiri študije s področja varstva okolja, en strateški prostorski akt, predpostavljam, 
da je to OPN, potem ne drţi dejstvo, da se je pripravljal deset let in pa deset izvedbenih 
prostorskih aktov, skupaj torej štirinajst projektov v šestih letih. Če preskočimo ta 
strateški akt, ki bi ga lahko tudi navedel, glede na to, da je samo eden, se pravi, da smo 
letno naročili in naredili statistično gledano 2,33 dokumenta.   
Sedaj me pa zanima naprej moje vprašanje, in sicer koliko sredstev iz proračunov je 
bilo za te projekte porabljeno? Namreč, če seštejemo proračunske postavke pridemo do 
presenetljivo visokih številk za vsak projekt. G. Niko Jurca oziroma njegov oddelek tudi 
navaja, da je eno naročilo oddal neposredno s pogajanjem, vsa ostala pa so bila 
oddana po postopku zbiranja ponudb, pri tem pa ni omenil, ali so te ponudbe bile 
zbrane na podlagi povabil, ali javnih razpisov. Moţni sta obe varianti odvisno pač od 
višine ali pa od cene  projekta.  
Zato sedaj dodatno sprašujem, kako je zbiral te ponudbe in koliko teh dokumentov je 
doţivelo ali dočakalo realizacijo.? To bo po mojem pomemben podatek za vse mestne 
svetnike. 
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Za 
projekte, po katerih je svetnik spraševal, in jih je odgovor na njegovo vprašanje navajal, je bilo 
v času, ki je svetnika zanimal, porabljenih skupaj 744.993,63 EUR proračunskih sredstev. Za 
študije s področja varstva okolja so bile ponudbe pridobljene s povabilom več izvajalcev, ki so 
za tovrstne študije usposobljeni. K oddaji ponudb za izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov 
smo povabili, kakor to vedno počnemo, vse prostorske načrtovalce iz goriškega prostora in 
posamezne primerne izven tega prostora. Od nevedenih dokumentov jih je doţivelo in 
dočakalo realizacijo deset, pet prostorskih izvedbenih načrtov pa je še v postopku izdelave ali 
v postopku priprave akta. 
 
 
2. SVETNIK ANTON PERŠIČ je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:    

Z enim odgovorom sem bil zadovoljen, z enim pa nisem popolnoma, ker ne vem, če je 
tisti odgovor, kar se tam navaja, res pravilen.  
Namreč, spraševal sem koliko je nezazidanih zemljišč v centru Nove Gorice oziroma na 
območju mesta Nove Gorice. Dobil sem podatek, da je to 40.000 m2 in da je prispevek 
za vse pobran, ker to pobira DURS.  
To verjamem, ampak mislim, da je površine veliko več, saj je skoraj 4 ha samo pred 
sodiščem. Prav sedaj je skupina študentov arhitekture, ki pregleduje mesto ter urejenost 
mesta in ugotavljajo, da je dokaj več površin in nepozidanih površin. Tako, da ne vem, 
kako priti do tistega pravilnega podatka. Sam sem to spraševal zato, ker tega ne vem. 
Ampak, če nekoga vprašam in da mi tudi odgovori tako, da nisem prepričan, da je to 
res, ker sem tudi slišal, da se da z raznimi »bay passi« ali pa obvozi rešiti teh 
prispevkov oziroma neplačevati te prispevke in me skrbi, če je to tudi pri nas. Sedaj, če 
bomo to ugotovili naknadno je mogoče tu kar precej denarja.  
Ne vem, kako priti do te informacije. Ţupan, lepo bi bilo, da bi tudi tebe to zanimalo.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč je bila skrbno pripravljena, javno predstavljena in 
obravnavana. Da smemo zemljišče obremeniti z nadomestilom za nezazidano stavbno 
zemljišče, ni dovolj, da je po planski namenski rabi stavbno, na njem pa še ni zgrajen objekt, 
temveč morajo biti izpolnjeni še drugi nujni pogoji. Z nadomestilom za nezazidano stavbno 
zemljišče lahko obremenimo le tistega lastnika zemljišča, ki ima moţnost na zemljišču graditi 
takoj, brez odloga. Osnovni kriteriji za presojo upravičenosti obremenitve so moţnost 
komunalne opreme zemljišča in, po razsodbi Ustavnega sodišča, urejen neposreden dostop 
do javne poti. Poleg teh zakon dopušča še vrsto razlogov, zaradi katerih se zemljišče sme 
izvzeti iz evidence nezazidanih stavbnih zemljišč, da je obremenitev ne samo formalno 
pravilna pač pa tudi upravičena in pravična. Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč se je 
zato, na podlagi pritoţb in prošenj lastnikov, od vzpostavitve dalje krčila. Res da ne v 
omembe vrednem obsegu, vendar pa le. S sprejemom OPN se je stanje spremenilo. Nastala 
so nova nezazidana stavbna zemljišča in v teku je proces posodabljanja evidence 
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki bo poskrbel za kar se da popoln in pravilen, obenem pa tudi 
pravičen zajem zemljišč, ki jih bomo obremenili z nadomestilom. 
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