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Številka: 900-22/2016-2 
Nova Gorica, 10. november 2016                                                                                                                                                         
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 
 
 
19. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. oktober 2016 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 18. seje 
Mestnega sveta MONG, ki je bila 29. septembra 2016 

●   

2. Sklep, da se predlaga Mihaelo Kolander iz Nove Gorice 
kot predstavnico MONG v svet zavoda SNG Nova 
Gorica 

●   

3. Sklep o imenovanju Luke Manojlovića iz Nove Gorice 
kot predstavnika MONG v Upravni svet VIRS Primorske 

●   

4. Sklep o imenovanju Maje Grapulin Vadjunec, Mihe 
Mačusa, Iztoka Nemca, vsi iz Nove Gorice ter 
Sebastjana Komela iz Grgarja  kot predstavnikov 
MONG v svet zavoda Javni zavod za špport Nova 
Gorica 

●   

5.  Ugotovitveni sklep, da je Tatjana Krapše iz Šempasa 
nepreklicno odstopila s funkcije članice komisije za 
pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in 
usposabljanja v MONG  

●   

6. Sklep o imenovanju Evgena Pelicona iz Šempasa v 
komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in 
usposabljanja v MONG  

●   

7. Ne sprejme se sklepa, da se za direktorja javnega 
zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica imenuje 
mag. Luko Lisjaka Gabrijelčiča iz Nove Gorice.  

●   

8. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica za leto 2015 

●   

9. Sklep o seznanitvi s Poročilom Turistične zveze – TIC 
Nova Gorica za leto 2015 

●   

10. O predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta MONG se 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave 

●   

11. O predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika MONG 
se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave 

●   

12. Odlok o pomoči vinogradništvu v MONG za programsko 
obdobje 2016-2020 

●   
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13. Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG ●   

14. Sklep o odložitvi odločanja o sprejemu Letnega 
programa športa v MONG za leto 2017 na eno izmed 
naslednjih sej 

●   

15. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnh svetnikov Mestnega sveta MONG  

●   

16. Pred odločitvijo o dokončni prodaji deleža MONG v 
družbi Veterina Gorica d.o.o., je potrebno opraviti 
cenitev, na podlagi katere bo mestni svet odločal o 
prodaji le-tega.  

 ●  

17. Sklep o seznanitvi s Strategijo lokalnega razvoja za 
Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca  

●   

 
 
 
18. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. september 2016 

 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 17. seje 
Mestnega sveta MONG, ki je bila 20. julija 2016  

●   

2. Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem splošnem 
nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2015 in nad 
izpolnjevanjem predlogov in priporočil NO MONG iz 
nadzora nad Zaključnim računom MONG za leto 2014.   

●   

3. Do konca leta 2016 naj se Pravilnik o izvajanju nalog 
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v organih 
upravljanja javnih zavodov uskladi z veljavnimi predpisi. 
 
V mesecu oktobru 2016 naj strokovne službe Mestne 
občine Nova Gorica organizirajo izobraževanje za 
predstavnike Mestne občine Nova Gorica v organih 
upravljanja javnih zavodov. 

 ● 
 
 
 

●1 

 

9. O predlogu Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju MONG se opravi druga obravnava in se pri 
tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

●   

 
 
16. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. junij 2016 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

16. V proračunu MONG za leto 2017 naj se zagotovi 
dodatna finančna sredstva za izvajanje storitve pomoč 
na domu, in sicer še za dve dodatni zaposlitvi.  

●   

 
 
15. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. maj 2016 
 

                                                 
1 Posvet bo izveden 23. novembra 2016.  
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zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

13. Opraviti je potrebno supernadzor nad vsemi 
investicijami Stanovanjskega sklada MONG v letih 
2011-2015. 

 ●  

 
 
13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

9. O predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
turizem Goriške se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

 ●  

16. Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega 
razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav ter za 
pripravo strokovnega poročila pripravi predlog najboljše 
rešitve pridobljene na podlagi konkurenčnega dialoga. 
Pred dokončno potrditvijo na mestnem svetu se pripravi 
ponovna evalvacija izbrane rešitve v primerjavi z 
izvedbo v lastni režiji.  

 ●  

 
 
11. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. december 2015 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

8. Mestni svet predlaga županu ustanovitev delovne 
skupine za pripravo uvedbe ene od oblik 
participativnega proračuna v MONG. Delovna skupina 
naj bo zadolžena predvsem za pripravo in utemeljitev 
načrta za poskusno uvedbo participativnega proračuna 
v izbrani krajevni skupnosti ter podpora pri izvedbi. 

 
 
 
 
 

 

● 
 

 

 
 

7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

15. Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z 
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike 
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej 
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato 
posreduje v sprejem mestnemu svetu.   

 ●  

 
 

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

 Županu in kabinetu župana:  
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  -      svetnice Ane Jug – naslednjo pobudo:   

Vesela sem, da ponavljam današnjo pobudo, kar pomeni, da je v resnici upravičena. 
Ponavljam pa pobudo kolegice Ljubke Čargo, in sicer, da tudi sama in v imenu svoje  
svetniške skupine predlagamo, da MONG razglasi svoje območje za območje TTIP 
free. Bom prebrala, ker bom dala potem še to tudi v obdelavo. 
Te dni sta vlada in državni zbor potrdila trgovinsko investicijski sporazum CETA, ne da 
bi ga sploh prebrala. To je za nas pravnike nekaj povsem nenormalnega, 
nerazumskega in ne strokovnega, saj poznamo šolski primer, mislim, da tudi vi, stavka 
po katerem bi lahko bil nekdo ustreljen samo zaradi vejice pred besedo ne in ne za njo. 
Tu pa gre za 1600 strani besedila, o katerem niti evropski poslanci ne vedo kaj dosti, 
ker se dogovori sklepajo v največji tajnosti in vpogled v dokumente dobijo le člani 
posebnih odborov. 
Iz podatkov, ki so vseeno tako ali drugače zlasti preko spleta pricurljali do nas, še 
posebej iz okolja kjer ti sporazumi že delujejo, je splošna ugotovitev, da si ob 
čezatlantskih sporazumov ni obetati nič dobrega, zakaj bi jih sicer skrivali. Edini otipljiv 
obet je dobiček multinacionalk v ravans tako imenovanim nad sodiščem. To je 
zloglasnim mehanizmom  ICS, ki bo omogočil popolno prevlado multinacionalk nad 
državami. Pravniki močno dvomimo, da je mehanizem v skladu z Evropskim pravom, pa 
tudi predvsem z našim pravom.  
Kot je že Ljubka povedala, čezatlantski sporazumi se sklepajo zgolj v interesu 
povečevanja dobička mednarodnih korporacij, na račun socialnih pravic, prehranske 
varnosti, varstva okolja, varstva potrošnikov ter na račun krčenja suverenosti 
nacionalnih težav. Škodljivi učinki pa bodo najbolj vidni prav v majhnih državah in na 
ožji lokalni ravni. Zato se v tem času po vse Evropi širijo pozivi po zavrnitvi sprejema in 
razglašanja regionalnih in lokalnih območij za območja TTIP free. Doslej je več kot 2000 
regij in občin razglasilo svoja območja kot občine ali regije brez teh tajnih sporazumov, 
kar preko 350 v sosednji Avstriji, ki bo s svojo majhnostjo in svojimi naravnimi danostmi 
v podobno kritičnem položaju v Evropski uniji kot Slovenija. Pri nas se razglasitve vršijo 
že od junija dalje, in sicer začel je Maribor, Celje, Litija, Beltinci, Kamnik, 24. oktobra bo 
o tem razpravljala Ljubljana. Podobne sklepe so sprejele tudi številne regije v Evropi, 
Lombardija, Toscana, Spodnja Saška, večina francoskih departmajev, velika mesta 
Dunaj, Trst, Berlin, Celovec, Barcelona, Bruselj, Madrid, Cannes. Na spletu najdete oba 
zemljevida Evropske unije in Slovenije, na katerih se tekoče barvajo območja TTIP free, 
ki jih je vedno več. To pomeni, da je javnost zainteresirana, da se ti sporazumi ne 
sklepajo.  
Zato se pridružujemo tudi mi že predhodni pobudi, in sicer, da Mestna občina Nova 
Gorica razglasi svoje območje za območje brez trgovinsko investicijskih sporazumov 
vseh treh TTIP, CETA in TiSA ter da aktivno nasprotuje sprejetju teh trgovinsko 
investicijskih sporazumov z vsemi možnimi sredstvi.   
Sočasno bi pozdravila akcijo županov, ki je pač prva na tem področju tudi kot taka že 
zabeležena, na tej mednarodni spletni strani TTIP free, ko so podpisali dr. Cerarju 
izjavo, da naj vlada zavrne ta sporazum. Žal je vlada to gladko ignorirala, kar pomeni, 
da je suverenost tudi že pod vprašajem. Zahvala gre Valoncem, da sporazum ni bil 
sprejet, to verjetno poznate.  
Bom za konec rekla še tako, če bi bil sporazum res tako koristen, da ga moramo 
podpisati, kot pravi dr. Brglez, potem to lahko še vedno storimo in to po tem, ko ga 
bomo lahko v miru prebrali, proučili, analizirali njegove možne posledice in takrat pa bo 
odločitev odgovorna in v korist državljanov in državljank, občanov in občank.  

 
 -       svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednjo pobudo:  

Na Upravo Mestne občine Nova Gorica naslavljava naslednjo svetniško pobudo: 
Krajani zaselka Zavrh v Krajevni skupnosti Trnovo so se obrnili na naju z željo po 
izgradnji požarnega vodohrama v zaselku za primer požara. 
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Občinsko upravo naprošava, da prouči možnost in izvede investicijo v požarni 
vodohram za potrebe gašenja objektov v zaselku Zavrh (KS Trnovo) in v KS Banjšice.  
Obrazložitev pobude: 
V zaselku Zavrh je meseca maja prišlo do požara na stanovanjski hiši. Kot vemo, v tem 
zaselku ni vodovoda in ga tudi še nekaj časa ne bo, zato je bilo potrebno vodo za 
gašenje dovažati iz Trnovega oziroma Voglarjev. To pa pomeni podaljšanje časa za 
intervencijo in večje stroške gašenja. Krajani so pripravljeni prispevati del kapnice iz 
njihovih strešnih površin za polnjenje požarnega vodohrama. Predsednica Sveta KS 
Trnovo se je s tem vprašanjem že obrnila na svetovalca za CZ, vendar odgovora do 
sedaj še ni prejela. V KS Banjšice je zaradi razpršenosti naselja, razmeroma velikih 
razdalj do hidrantov in ogromnih travnatih in gozdnih površin potreba po stalni zalogi 
požarne vode. V kraju je na voljo stalen manjši vodni vir, ki bil primeren v ta namen. 
Predlagava, da se prouči možnost izgradnje primernega vodohrama v zaselku Zavrh in 
odprtega vodohrama za požarno vodo v KS Banjšice, ki bi bil primeren tudi za 
helikoptersko gašenje ter pridobitve sredstev iz LAS-a. 
 

-       svetnika Luke Manojlovića – naslednjo pripombo na prejeti odgovor in naslednje         
        vprašanje:  

Spoštovani kabinet župana, spraševal sem vas v zvezi s plačanim intervjujem v 
časopisu Goriška. Odgovorili ste, da se vam zdi primerno, da je župan subjekt intervjuja 
ob občinskem prazniku. Tega vas nisem vprašal. Vprašal sem vas ali je prav, da se z 
javnim denarjem plačuje oglas, v katerem je intervjuvan gospod Matej Arčon v vlogi 
župana. Odgovora nisem dobil. 
Tisti, ki je v kabinetu zadolžen za odnose z javnostmi, bi moral dobro vedeti, da občina 
in župan predstavjata javnosti svoje delo z ustaljenimi komunikacijskimi praksami kot so 
novinarske konference, sporočila za javnost, okrogle mize, javne tribune in podobno. 
Vsak strokovnjak na področju odnosov z javnostmi vam bo povedal, da je plačani 
intervju z županom politični marketing, ki spada v domeno volilne kampanije in ne v 
promocijo dela občine. 
Spostovani župan, pozivam vas, da kot izvoljeni predstavnik občank in občanov 
poskrbite za spoštovanje etičnih standardov in politične higijene. Če se bomo vsi držali 
pravil igre in ohranjali visoke standarde politične kulture, bomo zagotovili konstruktivno 
politično vzdušje in tako kvalitetnje sodelovali v dobrobit mestne občine. 
Tistemu, ki je napisal odgovor, pa postavljam dodatno vprašanje, in sicer zanima me, iz 
katere proračunske postavke se plačujejo županovi oglasi in koliko sredstev je bilo za 
takšne oglase porabljeno v zadnjih šestih letih? 

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
 
  -      svetnice Ljubke Čargo – naslednjo pobudo:   

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je ob grožnji nekritičnega sprejemanja tako 
imenovanih čezatlantskih sporazumov pozval vse slovenske občine, da svoja območja 
vsaj simbolično razglasijo za območja brez spornih prostotrgovinskih sporazumov. 
Pobudo je podprlo tudi predsedstvo Skupnosti Slovenskih občin ter predlagalo, da se na 
poziv odzove čim več občin, saj ni mogoče pristati na dogovore, ki izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med 
komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med 
komisijo EU in vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TISA).  
 
Zato dajem pobudo, da tudi Mestna občina Nova Gorica: 

1)  razglasi svoje območje za območje brez trgovinsko – investicijskih  
sporazumov TTIP, CETA in TiSA,  
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2) aktivno nasprotuje sprejetju trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA 
in TiSA prek sredstev javnega obveščanja in prek pravnih in drugih sredstev, ki jih ima 
na voljo. 
 
Argumenti so zlasti v tem, da se čezatlanstski sporazumi sklepajo zgolj v interesu 
povečevanja dobička mednarodnih korporacij na račun krčenja socialnih pravic, 
prehranske varnosti, varstva okolja in varstva potrošnikov ter krčenja suverenosti 
nacionalnih držav.  
Dejstvo je, da bodo negativne posledice zlasti občutili lokalni in javni interesi, predvsem 
lokalna pridelava in ponudba hrane ter zdravje občanov in občank, saj bodo trg 
preplavili ceneni izdelki in zdravstveno sporna hrana, kar bo poslabšalo prehrano 
občank in občanov. 
Liberalizacija  javnih naročil bo prizadela javne razpise za dobavitelje izdelkov in 
storitev, kar bo negativno vplivalo na prehrano v šolah, vrtcih, domovih za starejše, 
bolnicah… Vse to kaže, da bo sprejetje sporazumov slabo vplivalo na socialne, 
zdravstvene in okoljske standarde  ter otežilo razvoj občine in mesta, kot okolju 
prijaznega območja.  
Če je v prostrani državi Maine v ZDA v prvih dveh letih veljave CETE  propadlo 90 % 
kmetov (ki multinacionalk še tožiti ne smejo),  se majhnim kmetom v majhni Sloveniji 
obeta še precej hujša situacija.  
Zato je nujno zavarovati se pred prihajajočim zlom na vse razpoložljive načine. 
Razglasitev  TTIP FREE je eden izmed njih.  

 
-      svetnice Karmen Saksida - naslednje vprašanje:   

Prebivalci Cankarjevega naselja, torej Cankarjeve ulice, Ulice Gradnikove brigade, Ulice 
XXX. divizije in Ulice Ivana Regenta so bili v ponedeljek s strani MONG povabljeni na 
sestanek, na katerem naj bi jim predstavili, kaj občina načrtuje na tem območju, katera 
vlaganja so predvidena. V vabilu župan navaja, da je občina v letu 2013 sklenila 
poravnavo in s tem dobila v last zemljišča, ki so bila prej  v zemljiško knjižni  lasti SGP-
ja, pridobitev lastništva na teh zemljiščih pa naj bi bila predpogoj za razvojna vlaganja v 
ta predel mesta. Prepričana sem, da nas bo župan o teh načrtih obveščal, saj naj bi v 
Cankarjevo naselje vlagal del evropskih sredstev za razvoj urbanih naselij, ki jih bo 
občina pridobila na podlagi sprejete Trajnostne urbane strategije. 
Sprašujem pa, kako bomo  razvojna sredstva vlagali v Cankarjevo naselje, če pa občina 
ni lastnik zemljišč? V zemljiški knjigi je kot lastnik zemljišč, ki naj bi jih po poravnavi 
dobila občina, še vedo vpisana družba SGP v stečaju. 

 
-       svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje nezadovoljstvo na prejeti odgovor:  

Nad odgovorom urada direktorja občinske uprave, ki sem ga na svoje svetniško 
vprašanje podala, sem seveda razočarana, saj sem pobudo podala z namenom, da bi 
se mestni svetniki na podlagi strokovno pripravljenega dokumenta in z vsemi argumenti 
odločali o tej,  mislim, da za našo občino pomembni temi.  
V odgovoru ste zapisali, da moje pobude ni mogoče realizirati, saj ni izpolnjen osnovni 
pogoj, izkazan interes države, da delnice proda občini. S to vašo trditvijo se ne morem 
strinjati, saj očitno niste seznanjeni s strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki jo je 
pripravil Slovenski državni holding in sprejela jo je vlada. V tej strategiji je jasno, da je 
HIT uvrščen na seznam družb, ki so namenjene prodaji. Ta seznam si lahko tudi 
pogledate na internetni strani SDH.   
Odgovorno je, da se vsak gospodarni lastnik nad prodajo deleža družbe katere lastnik 
je, dobro pripravi, preden se začne dražba, ali pa zbiranje ponudb, zaradi tega, ker se 
mi zdi, da je to zelo primerno in da ne glede na to, ali bomo sodelovali kot kupec ali ne, 
moramo biti seznanjeni in proučiti, kaj želimo narediti z deležem, ki ga imamo v lasti. 
Prav tako nisem razumela, zakaj priprava takega dokumenta ni skladna z Zakonom o 
vrednostnih papirjih in Zakonom o gospodarskih družbah? Sama pri pregledu omenjene 
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zakonodaje nisem naletela na dikcijo, ki bi preprečevala takšno lastništvo. MONG je 
namreč lastnica tudi nekaterih drugih delniških družb, tako, da tu bi prosila res za 
pojasnilo.   
Župan, ker ste za Primorske novice izjavili, da boste svetnico, torej mene vprašali, 
katere dokumente naj pripravite, vam in pa uradu direktorja povem, da želim, da 
pripravite dokumente, ki ponujajo odgovore na vprašanja o tem, koliko naj bi bila 
vrednost družbe HIT. Želela bi tudi cost benefit analizo, finančno analizo učinkov na naš 
prostor in ali se občini splača kupiti ta delež ter kaj to pomeni za širši in ožji regionalni 
prostor. Še enkrat bi rada poudarila, da ima družba HIT v matični družbi zaposlenih 
1595 oseb, katerih večina biva na območju MONG. Družba je v letu 2015 plačala 17,5 
milijona koncesijskih dajatev. V Novi Gorici je na račun družbe prenočilo 92.000 gostov. 
Natančen izračun kakšne so koristi v finančnem smislu za MONG, pa lahko preberete 
tudi v študiji Analiza upravičenosti spremembe obdavčitev posebnih iger na srečo v 
Sloveniji, ki jo je pripravila Ekonomska fakulteta v Ljubljani in profesor Marko Jaklič.  
Rada bi še poudarila, da obstaja kar nekaj primerov dobrih praks, ko so lokalne 
skupnosti lastnice igralniških podjetij. Veliko takih primerov najdemo predvsem v ZDA in 
v Kanadi in v vseh teh primerih lahko govorimo o tem, da so ta podjetja uspešna. Na 
koncu bi rada še enkrat ponovila, da sem s pobudo želela doseči, da se o tej temi 
svetniki na podlagi strokovno pripravljenih dokumentov pogovorimo in odločimo.   
Upravo MONG zato ponovno pozivam, naj o moji pobudi resno razmisli in korektno ter 
argumentirano tudi odgovori. 

 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:  
 
 -       svetnika Edbina Skoka in svetnice Ljubke Čargo – naslednje vprašanje:  

Na Upravo Mestne občine Nova Gorica naslavljava naslednjo svetniško vprašanje: 
V kolikšnem obsegu je bilo v letošnjem letu izvedeno vzdrževanje krajevnih cest in poti 
v KS na Trnovski in Banjški planoti? 
Obrazložitev pobude: 
Na seji Glavnega odbora Liste TBP je bil izpostavljen problem, da krajani in Sveti KS na 
Trnovski in Banjški planoti ugotavljajo, da se letos vzdrževanje krajevnih cest in poti 
izvaja v manjšem obsegu kot sicer, zato je Glavni odbor Liste TBP zahteval pridobitev 
poročila. Naprošava Upravo MONG, da pripravi finančno ovrednoten popis opravljenih 
vzdrževalnih del na krajevnih cestah in poteh v letošnjem letu v vseh KS na Trnovski in 
Banjški planoti. 

 
 -       svetnika Mirana Vidmarja – naslednje vprašanje:  

Na nas so se obrnili prebivalci z območja zgornje Ajševice zaradi problemov z vodo in 
elektrIko. Navajajo, da ob vsakem nalivu zmanjka voda in elektrika, zaradi česar je 
njihovo življenje precej oteženo, pravzaprav se velikokrat znajdejo prav v zavidljivih 
situacijah.  
Sprašujem, ali so na MONG sploh seznanjeni z omenjeno problematiko? Se je ta 
problem že reševal in če se je, zakaj se še ni zadovoljivo rešil?             

 
  -      svetnika Mirana Vidmarja – naslednji predlog:  

Ob praznovanju 40-letnice Doma upokojencev v Novi Gorici se je podal sprevod 
invalidskih vozičkov od doma do Bevkovega trga, kjer so imeli različne prireditve. 
Osebje, prostovoljke in prostovoljci so imeli nemalo težav pri premagovanju višinskih 
razlik na prehodih do pločnikov, namreč kljub znižanju pločnikov ostajajo tudi do 5 cm 
višine, ki so jih nekateri težko premagovali.  
Predlagam, da ustrezne službe pregledajo stanje in odpravijo višinske razlike v mestu.  

 
-      svetnice Karmen Saksida - naslednje nezadovoljstvo na prejeti odgovor:   
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Ne morem biti zadovoljna z odgovorom preprosto zato, ker zame pobuda tehnološko je 
sprejemljiva, vendar bi bilo predhodno oceniti stroške, predvideti način pokrivanja teh 
stroškov in tako dalje. Zame to ni odgovor. Pričakovala bi, da bi te analize že dobila v 
odgovoru, potem bi bil to odgovor na mojo svetniško pobudo, ko sem govorila o tem, da 
bi bilo potrebno urediti, da bi se kosovni odpadki odvažali tudi individualno po naročilu, 
tako kot imajo to urejeno v nekaterih drugih občinah.  
Vi ste mi sicer odgovorili, da imamo zbirne centre, to je res. To sem tudi sama povedala 
v pobudi, ampak zbirni centri so od nekaterih oddaljeni in preprosto ne morejo tja 
pripeljati kosovnih odpadkov in tudi nisem izbrala iz tega odgovora, ali namerava 
občinska uprava karkoli narediti na tem področju. Zato upam, da bom do naslednjič 
dobila analizo stroškov, da boste skupaj s koncesionarjem ugotovili kakšni bi bili stroški, 
kako je to izvedljivo in ali so sploh lahko dodatni stroški zaradi tega, ker občine po 
Sloveniji, zelo veliko jih je, ker so to uvajale, niso zaradi tega dvigovale položnic. Če pa 
to pomeni zelo veliko obremenitev, potem pa pričakujem, da bom od občinske uprave 
dobila kakšen drug predlog, kako reševati ta problem, tako, da občanov ne bomo 
dodatno obremenjevali z visokimi položnicami. Ampak, če je tehnološko izvedljivo, 
potem bi pričakovala vsaj to, da bom dobila odgovore, koliko bo to stalo in kako bi to 
izvajali.  

 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 
  -      svetnika Mirana Vidmarja – naslednjo pobudo:  

Na nas so se obrnili prebivalci KS Branik zaradi legalizacije vaških poti v vaških jedrih.  
KS Branik ima pet naselij. Vsako naselje ima kar nekaj poti oziroma dovozov, kateri 
gredo čez lastniška zemljišča. Taka ureditev poti je v funkciji že od samega nastanka 
naselij. Po današnji zakonodaji pred izdajo gradbenega dovoljenja mora biti urejen javni 
dovoz. Zaradi tega se čutijo krajani prikrajšane in naprošajo MONG, da takoj pristopi k 
urejanju vaških poti, katere je začela urejati  že kar pred nekaj leti. 

 
 -       svetnika Edbina Skoka – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  

Na prejšnji seji sem podal pobudo za ukinitev nadomestil za nepozidano stavbno 
zemljišče v primerih, ko gre za t.i. zaokroževanje naselij. Zahvaljujem se vam za 
odgovor in vabilo za obisk Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo. Obisk sem 
opravil pred dvema dnevoma. 
Gospa načelnica mi je obrazložila zakonsko podlago, po kateri mora občina določati in 
zaračunavati nadomestilo za nepozidano stavbno zemljišče. Ob tem je poudarila, da se 
zavedajo te problematike. Hkrati pa tudi omenila, da v oddelku prejmejo cca 22.000 
dokumentov letno in so kadrovsko podhranjeni. Tokrat ni moj namen ugotavljanje 
dejanskega stanja na oddelku, čeprav bi z mojim znanjem lahko. Namen moje pobude 
in današnjega ugovora na odgovor je opozoriti na izredno visoka nadomestila za 
uporabo nepozidanega stavbnega zemljišča, katera so bila odmerjena nekaterim 
prebivalcem naše občine brez, da bi si tega želeli, ali kakorkoli pri tem sodelovali.  
Že v svetniški pobudi na prejšnji seji sem omenil, da gre pri t.i. zaokroževanju naselij za 
parcele, ki so neopremljene s komunalnimi priključki. Po Zakonu o stavbnih zemljiščih je 
določeno, da je občina dolžna opremiti zemljišča za gradnjo s prej pripravljenim 
programom opremljanja. Dejstvo, da je v kraju vodovod, elektrika, javna razsvetljava 
ipd. ni dovolj za opredelitev nekega zemljišča, kot opremljenega za gradnjo. Enostavna 
presoja te moje trditve se lahko izvede že na podlagi časovnice operacij v prostoru. V 
večini krajev, kjer se pojavljajo primeri visokih nadomestil za nepozidano stavbno 
zemljišče, je bila komunalna infrastruktura zgrajena bistveno prej, kot pa je bil sprejet 
občinski prostorski načrt, ki je tudi podlaga za določitev nadomestila. Ta je bil sprejet v 
prejšnjem mandatu. Kako je potem obstoječa komunalna infrastruktura grajena za 
nekaj, česar se ob izgradnji še ni vedelo, da bo? V primeru pa, da ta obstoječa 
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komunalna infrastruktura ima toliko rezerve in lahko prevzame tudi nenapovedane 
uporabnike, se lahko vprašamo, če je pri izgradnji šlo za razumno oziroma nerazumno 
porabo javnih sredstev. V nadaljevanju se lahko vprašamo: »Kje pa je potem še 
obvezen programa opremljanja?« Skratka, nadomestilo se je zaračunalo za nekaj, kar 
ni urejeno po zakonu oz. ne obstaja. 
Plačevanje davkov oz. v tem primeru nadomestil je obveznost, ki ima zelo natančno 
določene sankcije. V skrajnem primeru je to rubež premoženja. Prav je tako in v tem ne 
vidim nobene slabosti. Problem pa je takrat, ko se javna institucija spravi nad 
nemočnega prebivalca, mu določi davščino, čeprav sam tega ni želel in do takrat vestno 
poravnal vse obveznosti. Pri uradniku na občini pa dobi odgovor, da mu ne more 
pomagati, ker je potrebno spremeniti Občinski prostorski načrt. Ta pa bo enkrat v 
bodočnosti. Groza! In to sredi poletja, ko je polovica občinskih uradnikov na dopustu.  
V primeru določanja nadomestil za uporabo nepozidanih stavbnih zemljišč, je po mojem 
osebnem mnenju prišlo do procesne napake, in sicer ni ustreznega dokumenta, ki bi 
izkazoval pripravljenost posameznega lastnika za spremembo namembnosti zemljišča. 
Sklicevanje na javno razgrnitev občinskega prostorskega načrta in možnost podaje 
pripomb je nezadostna (čeprav zakonita) oblika komunikacije med javno institucijo in 
občanom. Naj omenim samo nekaj možnosti, zaradi katerih mislim, da je oblika 
neustrezna in sicer: daljša odsotnost iz kraja bivališča, nepokretnost iz bolniške postelje 
in umska nesposobnost dojemanja. Razmišljanje v smeri: sam si je kriv, če ga ni tukaj, 
je zelo blizu barbarskemu razmišljanju: vzemi, saj ne vidi.  
Ponovno naprošam Upravo MONG in vse tangirane, da dobijo rešitev, ki bo preprečila 
krivično zaračunavanje nadomestil za letošnje leto. Ukrep mora biti dorečen in sprejet  
še v tem letu. Ponovni obračun izredno visokih nadomestil sredi naslednjega leta 
utegne imeti nepredvidljive posledice. 
Za konec pa še to. Po Zakonu o stavbnih zemljiščih je tudi določeno, da občina mora 
opremiti zemljišča za gradnjo s komunalnimi priključki. Na prejšnji seji je bila podana 
svetniška pobuda za ureditev vodovoda v zaselku Bitež v KS Grgar. Rešitev se 
lahkotno odmika v naslednje leto. Ta primer ni edini, še kar nekaj zaselkov v naši občini 
nima javnega vodovoda z neoporečno vodo. 
 

-      svetnika Valterja Vodopivca - naslednje nezadovoljstvo na prejeti odgovor:   
Na prejšnji seji sem županu postavil vprašanje v zvezi z dražbo parcele nasproti 
gostišča Šterk. Odgovoril mi je oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo. Najprej 
se moram zahvaliti oddelku za učno uro glede izdelav uradnih cenitev ter njihovih 
izkušnjah, ko gre za argumentiranje različnosti cen zemljišč. S samim odgovorom pa 
nikakor ne morem biti zadovoljen, saj sem pričakoval konkretne odgovore na preprosta 
vprašanja. 
Dovolite mi, da pojasnim. Spraševal sem župana, če je cenitev podlaga za postavitev 
izklicne cene na dražbi in če je, kako je bilo upoštevano pri izdelavi cenitve dejstvo, da 
je na zemljišču ustanovljena služnost? Na to vprašanje mi oddelek ni odgovoril. Pojasnil 
pa je, da je bila cenitev izdelana v skladu s predpisi. Sedaj sprašujem, ali to pomeni, da 
je vrednost  zemljišča zaradi obremenitve s služnostjo nižja? Nadalje sem župana 
spraševal, kako bo na samo dražbo vplivala prej omenjena obremenitev zemljišča, pri 
čemer sem imel v mislil, ali ni morda uživalec te služnosti v privilegiranem položaju proti 
morebitnim ostalim dražiteljem? Tretje vprašanje na katerega tudi nisem dobil 
odgovora, se je nanašalo na dejstvo, da je Mestna občina Nova Gorica kupovala manj 
kvalitetno zemljišče tik ob pokopališču po skoraj dvakrat nižji ceni, kot sedaj prodaja 
svoja zemljišča na bistveno boljši lokaciji. Domnevam lahko le, da je sedaj nižja 
vrednost zemljišča zaradi ustanovljene služnosti, vendar so to zgolj moja in samo moja 
ugibanja. Pravega odgovora nisem dobil.  
Torej, na vsa tri vprašanja nisem dobil pričakovanega odgovora, zato jih ponovno 
naslavljam nate župan, v pričakovanju, da boš tokrat konkretnejši pri svojih odgovorih.  
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-       svetnice Damjane Pavlica– naslednje nezadovoljstvo na prejeti odgovor:  
Z odgovorom na mojo zadnjo pobudo, v kateri sem navedla varno pot v šolo in 
parkiranje ob Osnovni šoli v Šempasu, sploh nisem zadovoljna. Mislim, da bi se s 
hitrejšimi postopki k odpravljanju nekaterih nevarnosti in ovir na poti v šolo lahko 
privarčevalo nekaj denarja, ki se ga porabi za prevoz otrok v šolo. Kot sem navedla, je 
promet zelo intenziven, predvsem zjutraj. Poudarjam, da Osnovno šolo v Šempasu 
obiskujejo iz treh krajevnih skupnostih. Na intenzivnost in nevarnost v prometu opozarja 
tudi policija. Še vedno opozarjam na izgradnjo pločnikov. Upam, da se bo obljubljena 
prometna strategija čim prej izvedla in upam, da se ne bo prej zgodila kakšna prometna 
nesreča s tragičnim izidom in nam bo vsem žal, da nismo prej ukrepali. Še enkrat 
prosim pristojne službe, da si prometno stanje v Šempasu ogledajo zjutraj ob 7.30 uri.  
Glede problematike parkirnih mest ob šoli pa bi povedala naslednje. Lepo ste odgovorili, 
da se število parkirnih mest za potrebe šol in vrtcev določa skladno z veljavno 
zakonodajo in da v primeru pomanjkanja parkirnih mest šola ne razpolaga z vsemi 
uporabnimi dovoljenji. Naj vas spomnim, da je bilo uporabno dovoljenje za šolo in vrtec 
izdano davnega 16. 6. 1981. Šola je bila zgrajena kot osemletka, v vrtcu so bile štiri 
skupine. Danes imamo devetletko in v vrtcu osem skupin. Nujna je širitev vrtca. 
Ravnateljica Osnovne šole Šempas je povedala naslednje: »Imamo petdeset parkirnih 
mest, kolikor vem bi morali imeti vsaj dve parkirni mesti za posamezno skupino vrtca. 
Na šoli je zaposlenih več kot sedemdeset ljudi, trije ali štirje pridejo v službo peš.«  
Ponovno predlagam odkup zemljišča, za katerega je bila izvedena parcelacija in 
predvidena dodatna nujna parkirna mesta iz zelene površine k vrtcu.   

 
  -      svetnika Aleša Dugulina - naslednje vprašanje:   

Mestni svet je na majski seji v letu 2015 sprejel sledeči sklep. Citiram: »Uprava Mestne 
občine Nova Gorica naj do meseca septembra 2015 s strani vodstva Univerze Nova 
Gorica pridobi pisno zagotovilo o nameravani selitvi v Novo Gorico. V primeru, da v tem 
času ne bo možno pridobiti pisnega zagotovila, naj pripravi nadomestno varianto za 
izrabo predvidenega prostora za kampus ob Kornu.«   
Zanima me, kaj je s pisnim zagotovilom univerze in kako se bo izrabljal prostor ob 
Kornu naprej?        
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 




