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Številka: 900-15/2013-31 
Nova Gorica,  10. oktobra 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 

 
 
 
30. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. september 2013  
 
 
1. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:   

V skladu z 22. členom poslovnika mestnega sveta izražam svoje nestrinjanje z 
vprašanjem, ki sem ga postavil na 27. seji, 18. aprila tega leta, in sicer v zvezi z 
realizacijo pogodbe med MONG, Primorjem Ajdovščina in Immorent iz Ljubljane glede 
izgradnje infrastrukture na območju Majskih poljan oziroma z njimi povezanih investicij 
v komunalno opremo.  
Na takrat postavljeno vprašanje ste mi odgovorili, citiram del odgovora: «Obe bančni 
garanciji dani s strani družbe Immorent d.o.o. (za izgradnjo preostalega dela 
Prvomajske ulice in za izgradnjo odvodnika) sta še vedno veljavni. MONG pregleduje 
projektno dokumentacijo, ki je s strani obeh investitorjev že bila pripravljena in 
dostavljena, ugotavlja katera dokumentacija je za realizacijo obveznosti še potrebna 
ter vodi razgovore z družbo Immorent za sklenitev aneksa k tej pogodbi, z vsebino 
katerega bo seveda pred podpisom seznanjen tudi mestni svet.»  
Ker je od takrat preteklo točno pet mesecev, sprašujem vas, župan, v kakšni fazi so 
pogajanja in pregledovanje projektne dokumentacije glede izgradnje omenjene 
infrastrukture? Na mestni svet namreč še ni prišla informacija, s katero bi bil le-ta 
seznanjen z odločitvijo občinske uprave glede eventualnega podpisa aneksa k sami 
pogodbi.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Od zadnjega odgovora na to temo je 
Mestna občina Nova Gorica prejela nove bančne garancije oziroma podaljšanje obstoječih 
bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani družbe Immorent d.o.o. v 
vrednosti 1.780.392,00 EUR in v vrednosti 1.684.846,00 EUR. Bančne garancije veljajo do 
14. 6. 2014. 
MONG je v tem času tudi izvedla pregled in revizijo vse projektne dokumentacije za potrebe 
komunalnega opremljanja tega območja in pregled ter revizijo stanja obveznosti glede plačila 
komunalnega prispevka.  
Trenutno se MONG usklajuje z zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, torej družbo 
Immorent d.o.o. o vsebini aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih. 
 
  
2. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:  
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Na 26. seji mestnega sveta, 21. marca tega leta, smo pri 11. točki dnevnega reda 
sprejeli sklep, s katerim je mestni svet soglašal s pričetkom postopka podelitve 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanje javne 
razsvetljave v MONG.  
Glede na to, da so nam na takratni seji zunanji sodelavci predstavljali gradiva oziroma 
razpisno dokumentacijo, sprašujem sedaj župana, v kakšni fazi je postopek podelitve 
koncesije? Če me spomin ne vara, je bilo v takratnih predstavitvah izpostavljeno, da je 
za pridobitev nepovratnih sredstev potrebno pohiteti, saj je bil eden izmed pogojev 
relativno kratek rok za izvedbo vseh v razpisu navedenih del.  
Župana zato sprašujem, ali občinska uprava s postopki zamuja in ali bo to imelo za 
posledico izgubo možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter če bo do tega prišlo, 
kdo bo za to nosil odgovornost?  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanje 
javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica je bil objavljen aprila 2013. Kot je že v 
vprašanju navedeno, je bilo zaradi koriščenja nepovratnih sredstev predvidena izvedba prve 
faze investicije do sredine avgusta, to je namestitev varčnih svetilk, skladnih z Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list št. 81/07, 109/07, 62/10 in 
46/13).  
Mestna občina Nova Gorica se je za investicijo odločila ob predpostavki, da v obnovo javne 
razsvetljave ne vloži lastnih sredstev, kar pomeni, da bi strošek obnove, ki bi presegel 
pridobljena nepovratna sredstva, v obliki koncesijske dajatve prevalila na koncesionarja. 
V času razpisa so potencialni ponudniki izrazili pomisleke predvsem nad rokom izvedbe prve 
faze obnove ter zagotovitvijo potrebnih sredstev v obliki koncesijske dajatve. Oba pogoja pa 
sta bila neposredno povezana z odobrenimi nepovratnimi sredstvi in ju zato v času razpisa ni 
bilo moč omiliti. 
Posledično, kljub podaljšanemu roku, ni prispela nobena ponudba in je bil javni razpis 
neuspešen, kar pomeni, da nam dodeljenih sredstev ne bo uspelo porabiti. 
V pripravi je nov razpis za podelitev koncesije in priprava prijave na koriščenje nepovratnih 
sredstev enega izmed t.i. velikih zavezancev. 
 
 
3. SVETNIK OTON FILIPIČ je postavil naslednje vprašanje na odgovor, ki ga je prejel:   

Imam eno vprašanje na ta odgovor, ki sem ga prejel, in sicer na vzdrževanje sakralnih 
objektov. Nisem zasledil odgovora, ali je odlok o sofinanciranju sakralnih objektov v 
pripravi, ali ne?  
Glede na to, da smo na mestnem svetu to sprejeli, tu kaže, da ni odgovor popoln, ker 
so tam neke verige. Ne vem, ali je zaključen odgovor, ali ne. Za kar je odgovorjeno 
tudi zaznavam, kakor da temu občinska uprava ni najbolj naklonjena, ker v zadnjem 
stavku piše, da lastniki objektov imajo sicer možnost pridobiti sredstva tudi iz drugih 
virov, državni razpisi, evropski in tako dalje.  
Prosil bi, da če sem slabo razumel, ali pa če odgovor ni popoln, še za dopolnitev.  
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Glede na trenutno 
ekonomsko situacijo in varčevalne ukrepe ocenjujemo, da iz proračuna MONG trenutno ne 
moremo zagotavljati sredstev za obnovo in vzdrževanje sakralnih objektov in drugih kulturnih 
spomenikov, ki niso njena last, zato v bližnji prihodnosti Odlok o sofinanciranju vzdrževanja 
sakralnih objektov ni predviden za obravnavo na Mestnem svetu. 
Kot je bilo navedeno že v prejšnjih dveh odgovorih, pripravljenih za 25. in 30. sejo mestnega 
sveta, mora MONGprvenstveno, skladno s svojimi zmožnostmi, zagotavljati sredstva za 
izvajanje nalog, ki so njena zakonska obveza. V ta okvir spadajo tudi obveznosti v zvezi z 
obnovo in vzdrževanjem kulturnih spomenikov, ki so njena last. Vendar že potrebe po 
sredstvih za ta namen močno presegajo razpoložljive proračunske zmožnosti. 
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Še enkrat želimo pojasniti, da bi tudi v primeru, da bi MONG izvedla javni razpis za obnovo in 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, ki niso v njeni lasti, morala zaradi zagotavljanja enakih 
izhodišč za pridobitev javnih sredstev, omogočiti možnost sofinanciranja vseh kulturnih 
spomenikov in ne le kulturnih spomenikov s sakralno vsebino. Ker gre za javna finančna 
sredstva mora biti javni razpis odprt in enako dostopen vsem prijaviteljem, ki prijavljajo 
projekte obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov, ki niso v lasti občine in ne le za 
sakralne spomenike, saj je po veljavni zakonodaji spomenike potrebno vzdrževati in ohranjati 
sorazmerno z razpoložljivimi možnostmi, ne glede na njihovo vsebino, pač pa glede na 
pomen in ogroženost spomenika. 
 
 
4. SVETNIK OTON FILIPIČ je postavil naslednje vprašanje:   

Imam eno vprašanje.  
Pristojne službe na občinski upravi sprašujem, koliko finančnih sredstev je MONG 
namenila za spominski amfiteater na Okroglici in na kakšni podlagi?   
Drugo. Zakaj nekateri svetniki s tem očitno medobčinskim projektom nismo bili 
seznanjeni, saj je na vabilu v sklopu občinskega praznika bilo mogoče razumeti iz 
brošure, da je tudi MONG soorganizator? To je bilo razbrati tudi iz vabila.   
Zato sprašujem, ali MONG kot institucija lahko aktivno uradno sodeluje in financira 
tovrstne objekte, saj smo del Evropske unije, katera je totalitarizme fašizem, nacizem 
in komunizem obsodila. Prav ti simboli so tudi prisotni na tem spominskem amfiteatru.  
Upam, da to razumete v pravem kontekstu, saj to razume tudi stoletni spoštovani g. 
Boris Pahor, kar je lepo povedal tudi prejšnji mesec v Kobaridu.  
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica doslej za 
spominski amfiteater na Okroglici ni namenila sredstev. S sredstvi v višini 1000 eur pa je 
organizatorjem pomagala pri sofinanciranju proslave na Okroglici. Vsako leto nas Območno 
združenje borcev za vrednote NOB, Nova Gorica zaprosi za sofinanciranje nekaterih, večjih 
prireditev v njihovi organizaciji, ker vseh sredstev sami ne zmorejo zagotoviti. Podobno 
pomagamo tudi drugim društvom, ki nas zaprosijo za pomoč pri sofinanciranju ali 
soorganizaciji določenih prireditev. Proračunska sredstva za te namene so zagotovljena na 
proračunski postavki Prireditve in gostinske storitve.  
Na prošnjo združenja borcev smo prireditev na Okroglici uvrstili tudi v program prireditev ob 
prazniku mestne občine. V kabinetu župana smo svetnikom vedno na razpolago za 
seznanitev z dogodki, ki jih bodisi sofinanciramo, soorganiziramo ali organiziramo. Brošuro s 
prazničnimi prireditvami vsako leto pripravimo prav z namenom, da je kar najširša javnost 
seznanjena z dogodki. Prireditev smo podprli, saj je bil njen namen spomniti na enotnost in 
povezanost Primorcev v težkih časih, kar je aktualno tudi danes. Pri izgledu samega 
spomenika pa nismo sodelovali. 
 
 
5. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je podal naslednjo pobudo:      

Izpostavil bi ureditev igral oziroma njihovo vzdrževanje na igriščih v novogoriški občini. 
Vemo, da potem, ko zgradimo igrala oziroma igrišča, moramo ta igrala na teh igriščih 
tudi vzdrževati, kar pa na žalost ni vselej tako.    
Takšen primer, ki pa ni osamljen, je v Ulici XXX. divizije, kjer so igrala v zelo 
zapuščenem stanju in bi jih bilo potrebno urediti, tako, da predlagam, da bi mestna 
občina opravila en pregled dejanskega stanja, kako so igrala na teh igriščih, v 
kakšnem stanju so in potem, da se naredi konkreten načrt za njihovo sanacijo.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Kot smo v odgovorih na 
podobne pobude v preteklosti že odgovarjali, igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih 
izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Vsako lokacijo temeljito preučimo, predvsem pa 
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imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali 
zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo.  
V zadnjih letih smo po celotni mestni občini postavili precej otroških igrišč. V vsakem 
proračunskem letu postavimo vsaj eno novo otroško igrišče, eno pa temeljito obnovimo. 
Stanje na terenu nenehno spremljamo in odpravljamo napake, ki jih bodisi opazimo sami 
oziroma nam jih sporočajo starši. Strinjamo se, da je tak sistem manj primeren, zato bomo že 
z letom 2014 predali vsa otroška in športna igrišča v občini v upravljanje. Le tako bomo lahko 
zagotovili neposredno spremljanje dejanskega stanja ter hitro odpravo morebitnih napak 
oziroma okvar. 
Na Oddelku za družbene dejavnosti imamo izdelan interni katalog otroških igrišč, ki je 
sestavljen iz popisa obstoječih igrišč ter iz lokacij, kjer so predvidene postavitve novih igrišč. 
Pregled dejanskega stanja opravljamo dvakrat letno, zato imamo natančen vpogled in pregled 
nad stanjem otroških igrišč. Strinjamo se, da so nekatera igrišča, med katere spada tudi tisto 
na Ulici XXX. divizije, potrebna temeljite prenove. Za leto 2014 je predvidena obnova 
otroškega igrišča v parku ob Vrtcu Julke Pavletič. 
Zadovoljevanje želja občanov po postavljanju vedno novih otroških igrišč ima za posledico 
tudi velike stroške vzdrževanja, proračunska postavka v povprečni višini 30.000 EUR letno pa 
ne omogoča postavljanja novih igrišč kot ohranjanja obstoječih v takem obsegu, kot bi si vsi 
želeli. 
 
  
6. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je postavil naslednje pismeno vprašanje:   

Problematika v OŠ Šempas se vleče kar nekaj let, vrtec je potrebno sanirati ter 
dograditi dodatne prostore. Kot mi je znano, je MONG v fazi pridobivanja soglasij. 
Otroci si v vrtcu zaslužijo bistveno večje igralne površine, kajti s tem bo tudi omogočen 
kvaliteten način dela otrok in pedagoških delavcev v vrtcu.    
Sprašujem, kdaj je predviden končni čas obnove oziroma dozidave vrtca pri OŠ 
Šempas?  

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Občinska uprava je po potrditvi 
projektne naloge – vsebinskih izhodišč za opredelitev investicije v letu 2012, v letu 2013 
pripravila programsko zasnovo ter izvedla prostorsko preveritev in opredelila variantne 
možnosti za rešitev prostorske stiske. Izdelana je idejna zasnova ter v izdelavi projektna 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Pridobljeno je zemljišče v okviru šolskega kompleksa. Investicija je predvidena v III. fazah in 
sicer  I. faza: (novogradnja – dozidava vrtca), II. faza (energetska sanacija obstoječega 
objekta), III. Faza (ureditev dostopa in parkirišč).   
Ob pogoju možnosti zagotovitve finančnih sredstev bo I. faza investicije izvedena v 2015. 
  
 
7. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je podal naslednjo pismeno pobudo:      

V času deževnih dni se po Cankarjevi ulici ustvarjajo luže, predvsem po cestišču, in 
sicer zaradi zamašenih odtokov za odvodnavanje. Zelo nerodno je, ko gredo pešci po 
ulici, kjer jih lahko nekateri vozniki praktično »oblijejo« in popolnoma premočijo. 
Predlagam, da se odtoke redno čisti, da ne bi prihajalo več do takih nevšečnosti. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Peskolovci Cankarjeve ulice so bili očiščeni v novembru 2012, nekaj kritičnih je bilo očiščenih 
tudi naknadno. Nekaj odtokov iz peskolovcev je bilo potrebno tudi prebijati zaradi 
preraščenosti s koreninami bližnjih dreves. Med nalivi se tudi čistijo rešetke na vtokih za 
omogočanje odtoka vode iz vozišča. Vsekakor zadevo spremljamo. 
Glavni problem pa ni v čiščenju peskolovcev, temveč v neenakomernem posedanju 
spodnjega ustroja vozišča. Nekaj tega sicer rešimo z manjšimi krpami in delnim prilagajanjem 
površin pred vtoki. Veliki problemi pri odvodnji pa nastajajo zaradi raznih prekopavanj vozišč 
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in pohodnih površin. Vsekakor pa je potrebno za celovito rešitev problema glavno vozišče 
Cankarjeve ulice temeljito obnoviti (asfaltna prevleka po predhodni višinski ureditvi 
odtokov…). Podobno velja tudi za nekatere druge ulice, za kar pa so za ta namen potrebna v 
proračunu bistveno višja sredstva od proračunskih možnosti. 
 
 
8. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je podal naslednjo pismeno pobudo:       

Nekateri ekološki otoki so v MONG urejeni, pri nekaterih pa je stanje zelo slabo. 
Določeni ljudje se sistema ločevanja odpadkov niso navadili oziroma  jim je sistem za 
ločevanje nepoznan. Tako nekateri tu odlagajo velike kose pohištva, odpadni 
elektronski material, celo nevarne odpadke, ki bi jih morali odpeljati na posebno zbirno 
mesto.  
Zato predlagam, da MONG skupaj s Komunalo ter pristojnim inšpektorjem bolje 
nadzirajo stanje ter uvede še dodatne osveščevalne akcije.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo sprejemamo in jo bomo posredovali tako Komunali kot tudi občinskemu inšpektorju in 
bomo pripravili dodatne akcije za izboljšanje sistema ločevanja odpadkov. 

 
 
9. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je postavil naslednje pismeno vprašanje:  

Članek, ki je bil objavljen v Primorskih novicah govori o tej problematiki:   
http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-
.aspx, torej o problematiki odvrženih igel po recimo parkih ter nevarnosti, ki jih take 
igle predstavljajo predvsem za otroke. Prosil bi za informacije, kaj se je za omilitev 
oziroma odpravo te problematike naredilo? 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za družbene 
dejavnosti je za odgovor zaprosil ŠENT – Nacionalno združenje za duševno zdravje, ki v Novi 
Gorici izvaja program Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog ter prejeli naslednji 
odgovor: 
Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje ima v Novi Gorici dva programa namenjena 
uporabnikom nedovoljenih drog in sicer "Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog", ki 
je lociran na Sedejevi ulici 9a, ter "Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog", ki svoje 
naloge opravlja v celotni severno primorski regiji, torej tudi v Novi Gorici. Oba programa sta 
sofinancirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, FIHA, 
Ministrstva za zdravje in s strani občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, 
Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba). Občine sofinancirajo program v višini skupno 11 % 
(predvsem preko sofinanciranja programa javnih, delno preko javnih razpisov). 
Ena od primarnih nalog terenske enote, katere namen je zmanjševanje škode zaradi uporabe 
drog, je med drugim izmenjava pribora za uporabo drog. Uporabnikom tako omogočamo 
možnost dobave sterilnega pribora za uporabo drog in hkrati vračanje uporabljenega 
materiala, ki ga nato oddamo na uničenje. Poleg rabljenega materiala (igle, brizge...), ki jih od 
uporabnikov prejmemo neposredno, k temu jih mimogrede v zelo veliki meri spodbujamo, 
opravljamo tudi redna čiščenja terena na raznih lokacijah v Novi Gorici ter celotni severni 
primorski, kjer opažamo odvržen pribor namenjen uporabi drog in je skupnosti nevaren. 
Z uporabniki drog smo neposredno v stiku in neprestano sledimo trendom uporabe drog na 
terenu. Uporaba drog v našem prostoru je prisotna, posledično pa seveda tudi njeni 
uporabniki. 
Navedemo naj podatek iz prejšnjega leta (2012), ko smo v okviru obeh programov (Dnevni 
center in Terensko delo) na celotnem severnem primorskem dobili vrnjenih oziroma smo 
pobrali 13876 uporabljenih brizg in igel namenjenih uporabi drog. Le te so bile ali vrnjene v 
dnevni center ali najdene in prejete v Novi Gorici ali njenem širšem prostoru.  

http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-.aspx
http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zaskrbljeni-starsi-pozivajo---Ukrepajte!-.aspx


 6 

Zavedamo se, da je lahko že sleherna odvržena igla potencialno nevarna za kogarkoli, ki bi 
se zaradi nje lahko poškodoval. Razumljiv je strah in zaskrbljenost staršev, ki injekcijske igle 
opazijo v urbanem okolju, še posebej v okolišu, kjer se zadržujejo njihovi otroci. Lokacije po 
Novi Gorici redno kontroliramo in čistimo tudi terenski delavci Šenta, vendar pa je ob velikem 
številu uporabljenih brizg in injekcijskih igel, kljub rednemu čiščenju številnih služb (Šent, 
Komunala, Želva) nemogoče venomer zagotavljati okolje povsem očiščeno tovrstnih 
odpadkov. Upamo si celo trditi, da je glede na število uporabnikov drog in materiala 
namenjenega uporabi drog, v letu 2012 je bilo v obeh Šentovih programih skupaj izdanih 
18363 kosov injekcijskih igel in brizg, stanje v Novi Gorici ter vključno celotni severno 
primorski regiji zelo solidno. Slednje še posebej velja, če v obzir vzamemo primerjavo stanja v 
nekaterih drugih področjih Slovenije, ob tem pa naj opozorimo na manjko služb, kadrovsko 
podhranjenost, interes skupnosti ter najpomembnejše - pomanjkanje kapacitet namenjenih 
populaciji uporabnikov drog. 
 
 
10.   SVETNIK ANTON PETROVČIČ je podal naslednjo pobudo:        

Komunalno podjetje Komunala Nova Gorica je iz krajevnih skupnosti Trnovsko-
Banjške planote umaknilo kontejnerje za kosovne odpadke. Pred nekaj leti so nas isti 
ljudje hodili prepričevati, kako je nujno potrebno, da se po krajevnih skupnostih 
namesti kontejnerje za te odpadke, saj so bili le-ti odvrženi povsod po gozdu in ob 
cestah. Kar nekaj let je trajalo in mnogo denarja, katerega je morala zagotoviti MONG, 
je bilo potrebno, da se je stanje saniralo. Gozdovi so sedaj relativno čisti, sistem se je 
prijel, sedaj pa to.  
Kdo stoji za tem, direktor Komunale? Ali ima MONG sploh kaj besede pri teh 
odločitvah, ali je nemočna? Kdo je lastnik komunalnega podjetja? Kako je s 
koncesijskimi pogodbami ali pogodbo? Ali je njihovo početje v skladu s pogodbo, ali je 
to mogoče samovolja odgovorne osebe na strani Komunala Nova Gorica?  
Dejstvo je, da če se bo to sprejelo kot izvršeno dejstvo, smo šli desetletje in več nazaj. 
Prav gotovo je, da nekdo iz Lokovca ali Čepovana ne bo vozil teh odpadkov v Staro 
Goro ali Grgar. Odmetavalo se jih bo kot poprej, povsod. Posledice so znane.  
Da pa do tega ne bi prišlo, dajem pobudo, da uprava MONG uporabi vse vzvode in 
pritisne na komunalno podjetje, da se vzpostavi prejšnje stanje, ali mogoče še boljše, 
saj so bili kontejnerji po naših vaseh več ali manj dotrajani, gnili in ko so nalagali tovor 
na kamione je ostalo za njimi stanje, kot smo ga krajani fotografirali in poslali 
fotografije inšpektorju za to področje. 
Prosim za takojšnje ukrepanje.  

  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Razumljivo je, da je ravnanje izvajalca javne službe v zvezi z umikom kontejnerjev za 
kosovne odpadke iz določenih lokacij po KS za uporabnike težko sprejemljivo. Dejstvo je, da 
so bili ti kontejnerji postavljeni v časih, ko je bilo najbolj pomembno to, da se odpadki zberejo, 
zgolj zato, da se prepreči njihovo nekontrolirano odlaganje vsepovsod. Danes to ni več dovolj. 
Iz evropske zakonodaje, ki smo jo bili zavezani implementirati tudi v slovensko zakonodajo, 
izhaja tudi zaveza doseganja evropskih zahtev na področju ločenega zbiranja odpadkov. 
Odpadki morajo biti pravilno ločeno zbrani in oddani v predelavo. Vsebina kontejnerjev za 
kosovne odpadke je vse prej kot to. Kaže, da tak način zbiranja ne zagotavlja predpisanega 
ravnanja z odpadki, za katerega je  Komunala Nova Gorica, d.d., kot izvajalec javne službe 
tudi odgovorna. Dopuščanje takega načina zbiranja se je izkazalo še posebej problematično, 
odkar Komunala odvaža odpadke na Ptuj. Da bi stroške ravnanja z odpadki čim bolj 
zmanjšali, na CERO Nova Gorica še dodatno presortirajo kosovne odpadke, ki so ločeno 
zbrani v zbirnih centrih. Popolnoma neracionalno pa je sortirati odpadke iz kosovnih 
kontejnerjev po KS, ker jih je nemogoče ločiti na posamezne vrste odpadkov. Dopuščati tak 
nadstandard, ki omogoča nedovoljen način ravnanja z odpadki je nesprejemljivo tudi z vidika 
nepotrebnega povečevanja stroškov javne službe vsem uporabnikom. 
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Komunala se trudi z informiranjem in spodbujanjem ločenega zbiranja odpadkov. Občina pa v 
okviru razpoložljivih sredstev zagotavlja ustrezno infrastrukturo (ekološki otoki, zbirni centri). 
Občani imajo dovolj zbirnih centrov, v katerih lahko brezplačno oddajo kosovne in druge 
odpadke, razmišlja se še o dodatnem zbirnem centru na Trnovem; z odprtjem še dveh že 
zgrajenih zbirnih centrov v Šempasu in Grgarju bi bilo pokrito celotno območje občine z 
nadstandardnim številom zbirnih centrov. Uporabniki storitev imajo tudi možnost oddati 
odpadke dvakrat letno v okviru akcij zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.  
Obstaja bojazen, da se bo ponovila zgodba divjih odlagališč iz preteklih let, vendar pa, da se 
to ne bi zgodilo, lahko največ stori vsak zase sam. Osveščenost ljudi je zagotovo večja kot je 
bila pred desetimi leti. Na tem področju lahko veliko naredijo tudi predstavniki posameznih 
krajevnih skupnosti. V skrajnem primeru pa bo potrebno okrepiti tudi dejavnost pristojnih 
inšpekcijskih služb, ki bodo pri nedovoljenem ravnanju tudi ustrezno ukrepale.  
 
 
11.   SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednje vprašanje:      

Oglašam se v imenu mnogih voznikov osebnega vozila in tudi občasnih koristnikov 
javnega prevoza.  
Verjetno bi javni prevoz koristili pogosteje, če bi ob avtobusnih postajališčih 
primestnega prometa bila možnost začasnega parkiranja, saj je v urbanih naseljih kjer 
smo zaposleni in kjer se opravljajo raznovrstni opravki, vedno manj možnosti za 
parkiranje svojega osebnega vozila. V tedenskih novicah SOS številka 30 z dne 26. 7. 
2013 od 2. 8. 2013 sem prebrala informacijo, da so na razpolago evropska sredstva 
za izgradnjo »park and ride« parkirišč, po naše »parkiraj in odpelji se«, ob avtobusnih 
postajah.  
Ministrstvo za investicijsko infrastrukturo in prostor je namreč v Uradnem listu RS že 
objavilo 8.000.000,00 EUR vreden javni razpis za izgradnjo zgoraj navedenih 
parkirišč. Sredstva namreč prispeva Evropska unija iz kohezijskega sklada. Razpis bo 
odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je bil 6. 9. 2013. Namen razpisa, ki 
je bil namenjen občinam, je v prvi vrsti vzpostavitev učinkovitega javnega potniškega 
prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo območij »parkiraj in odpelji 
se«  na pristopnih točkah osebni avto – javni prevoz. Posebni namen je zmanjšati 
potrebo po uporabi osebnega vozila, skrajšati dolžino opravljene poti z osebnimi vozili, 
zmanjšati število osebnih vozil v mestnih središčih in tudi ob večjih nakupovalnih 
središčih ter industrijskih conah ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti 
razvoj javnega potniškega prometa.  
Ker smatram, da je tudi ta investicija v razvoj občine in ne samo naše občine, ampak 
tudi sosednjih občin, sprašujem odgovorne v občinski upravi, ali bodo pravočasno 
pripravili razpisno dokumentacijo za pridobitev le-teh sredstev in se po potrebi 
povezali z ostalimi sosednjimi občinami. Ne želim si namreč očitati, da smo v našem 
mandatu zaradi poznega reagiranja izgubili še eno priložnost glede izgradnje tega 
dela infrastrukture.  
Hvala za odgovor in upam na začetek investicije.  

       
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Sistem 
Park & Ride, ki ga svetnica priporoča, je eno od uveljavljenih in marsikdaj zelo učinkovitih 
orodij za uravnovešanje prometnih tokov in zmanjševanje količine motornega prometa v 
mestnih središčih. Poznamo tudi razpise Ministrstva, ki si bodo še sledili. V pripravi imamo 
Strategijo prometa v MONG in iz te izhajajoči Načrt prometa v mestu Nova Gorica. V okviru 
teh nalog bo podrobneje raziskana tudi smiselnost uvajanja Park & Ride sistema v specifičnih 
razmerah mesta Nova Gorica. Specifičnih tako po smereh in količinah vstopnih prometnih 
tokov kakor tudi po razvejanosti avtobusnega primestnega in mestnega prometa ter, 
nenazadnje, dostopnosti primernih površin za velika primestna parkirišča. Na podlagi 
strokovnih izsledkov bomo pripravili ustrezno dokumentacijo, s katero bomo lahko konkurirali 
na razpisih za sofinanciranje izvedbe projekta. 
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12.   SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pobudo:      
Tudi sama bom dala pisno več svetniških pobud in vprašanj. 
Danes pa bi prebrala eno, ki je pomembna tudi za mlade tekmovalce, saj se v 
zadnjem času name obrača vedno več staršev mladih tekmovalcev iz naše občine, ki 
na državnih, evropskih in tudi na svetovnih tekmovanjih dosegajo najboljša mesta in 
prejemajo kolajne. Župan naše občine sicer pripravi sprejem tekmovalcev za tovrstne 
dosežke, kar je lepa gesta in z njo mladim tekmovalcem tudi kot občina pokažemo, da 
smo ponosni na njihove dosežke. Povedali pa so mi, da v naših sosednjih občinah 
Šempeter–Vrtojba, v Renčah–Vogrsko in še kje, dodeljujejo enkratne nagrade za 
mlade talente, za doseganje izjemnih dosežkov na področju športa, kulture in 
izobraževanja ter tudi na drugih področjih v posameznem letu, za kar seveda sredstva 
za te nagrade zagotavljajo v proračunu občine.   
Kot izjemen dosežek na področju športa in drugje, je dosežek v preteklem šolskem 
letu ali pa študijskem letu na področju športa, kulture in izobraževanja, ki je dokazljiv s 
priznanji, potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj, 
z nagradami ali kolajnami iz tekmovanj, s potrdili o opravljenih delih, s potrdili o 
sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških raziskavah, ali koncertih in 
podobno. S prejeto denarno nagrado občine si tekmovalci iz naših sosednjih občin 
pokrijejo marsikateri strošek, ki ga v nemalo primerih zelo težko krijejo starši, saj tudi 
klubi in društva ne pokrivajo vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tovrstnimi 
tekmovanji.  
Da bi bili tudi naši mladi iz naše občine primerljivi in enakovredni ostalim športnikom 
naših sosednjih občin, dajem svetniško pobudo, da se v proračun za leto 2014 planira 
sredstva za nagrajevanje mladih talentov, običajno do 28. leta, iz naše občine, na 
področju športa, kulture in izobraževanja ter drugih področij. Pripravi naj se tudi 
pravilnik, ki bo določal pogoje, merila in postopek za nagrajevanje mladih talentov, ki 
dosegajo na olimpijskih, svetovnih in mednarodnih tekmovanjih najboljša mesta in 
prejemajo kolajne.  
Upam, da bo moja svetniška pobuda sprejeta.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je v sodelovanju z Županom posredoval naslednji 
odgovor:  
Mestna občina Nova Gorica se zaveda pomena udejstvovanja mladih na različnih področjih in 
s ponosom gleda na vse dosežene rezultate in dosežke. Prav iz tega razloga se vsako leto 
trudimo, da namenimo sredstva za sofinanciranje različnih nevladnih organizacij znotraj 
katerih mladi poskušajo uresničiti svoje želje in sanje. Na Oddelku za družbene dejavnosti je 
bilo v letu 2013 razdeljenih okvirno 800.000 € za sofinanciranje različnih programov in 
projektov na področju športa, tehnične kulture, kulturnih ter otroških in mladinskih programov 
in projektov.  
Ne glede na visoka sredstva se zavedamo, da le-teh zaradi zaostrene gospodarske situacije 
primanjkuje. Društvom ter ostalim izvajalcem so izpadla precejšnja sponzorska sredstva, zato 
se jih vedno več obrača na mestno občino. 
Kriterije in pogoje za razdeljevanje sredstev na posameznem področju določa področna 
zakonodaja. 
Če vzamemo kot primer področje športa lahko iz določil Zakona o športu razberemo, da 
posamezniki niso določeni kot izvajalci letnega programa športa zato kot taki niso upravičeni 
do javnih sredstev. Sofinanciranje posameznikov, ki dosegajo vidne uspehe na področjih 
športa kot tudi na drugih področjih bi tako pomenilo kršitev zakonodaje. Kandidirajo lahko le 
registrirana društva, katera pridobivajo sredstva za vse svoje člane. V primeru, da so 
posamezniki dosegli določene uspehe, se to vrednoti skozi razpise v naslednjem letu, za kar 
društvo pridobi več sredstev.  
Sofinanciranje društev in posledično športnikov in športnic v Mestni občini Nova Gorica je v 
slovenskem smislu na visokem nivoju in je mnogo višje kot v vseh sosednjih občinah in tako 
stanje želimo ohraniti tudi v prihodnje. Temu cilju sledimo tako, da v letnem programu športa, 
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ki ga mestni svet potrjuje vsako leto, največ sredstev razdelimo prav med mladostnike, kjer so 
zajeti in ovrednoteni tudi razni dosežki na vseh nivojih. Dosežek posameznika je pravzaprav 
dosežek skupnega in usklajenega dela velikega kroga ljudi zato je prav, da se uspeh in 
posledično finančna sredstva porazdeli med vse akterje, kar lahko dosežemo edino skozi 
javni razpis in prijavo društev in drugih pravnih oseb, katerih člani so prejemniki medalj in 
drugih dosežkov.  
 
 
13.   SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:   

  V zvezi z ureditvijo mestnega središča Nove Gorice so v proračunu predvidena 
sredstva v višini 1.129.426 EUR. S poročilom o izvrševanju proračuna MONG ste nas 
seznanili, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ter da je MONG 
uspešno kandidirala na 6. JP RRP Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za 
pridobitev sredstev EU - »Razvoj regij« in pridobila sredstva v višini 1.072.069,00 
EUR. Seznanili ste nas, da se zaključuje projektna dokumentacija za izvedbo, na 
podlagi katere se bo v mesecu juliju izvedel javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno 
obrtniških del z zunanjo ureditvijo ter komunalnimi vodi in priključki. Začetek fizične 
izvedbe kot tudi zaključek se je premaknil v leto 2014. 
Osnutki nove podobe mestnega središča Nove Gorice so bili sicer predstavljeni, kljub 
temu pa me zanima, kakšna je predvidena končna podoba Trga Edvarda Rusjana in 
Bevkovega trga. 
V zvezi s tem dajem svetniško pobudo, da na eni prihodnjih sej podrobno predstavite 
projekt ureditve mestnega središča Nove Gorice (tudi slikovno), ki bo gotovo zanimal 
občane MONG. 

 
Projektna pisarna (UD)  je posredovala naslednji odgovor: Glede svetniške pobude svetnice 
Patricije Šulin je dogovorjeno, da bo predstavitev rešitve ureditve območja centra mesta, ki bo 
izvedena v okviru operacije "Ureditev mestnega središča Nove Gorice" izvedena po zaključku 
postopka javnega naročila, ki je bilo 1. 10. 2013 objavljeno na Portalu javnih naročil. 
Predstavitev za svetnike bo izvedena v stekleni sejni dvorani MONG, predvidoma 13. 
novembra 2013, v popoldanksem času. Svetnice in svetnike bodo o natančnem terminu 
obveščeni naknadno.  
 
 
14. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:   

V večini evropskih mest so na najbolj frekvenčnih točkah postavljeni pitniki. 
V zvezi s tem dajem svetniško pobudo, da se tako v mestno središče Nova Gorica kot 
tudi v parkih in tistih KS MONG, ki so za to zainteresirane, smiselno umesti pitnike, 
kjer se bodo mimoidoči v toplih poletnih dneh in tudi sicer lahko odžejali in osvežili. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pritrjujemo svetnici, da so pitniki zaželjen in uporaben element urbane opreme. V mestu 
imamo lociranih že kar nekaj pitnikov. Pred leti je bila izvedena uspešna akcija umeščanja 
pitnikov pri osnovnih šolah. Tudi v projektu prenove središča mesta Nova Gorica so med 
načrtovano urbano opremo pitniki upoštevani. S takšnim pristopom bomo nadaljevali in pri 
urejanju mestnih in vaških središč pobudo svetnice upoštevali. 
 
     
15. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:   

Dne 26. 8. 2013 sem županu MONG in kabinetu župana poslala pisno pobudo za 
izbris grafitov na cestiščih na območju MONG, kar pa se vse do danes še ni zgodilo. 
Na regionalni cesti Solkan–Lokve so se v poletnem času večkrat množično pojavili 
grafiti po zidovih in tudi na cestišču, na kar je že opozoril svetnik Oton Filipič na 28. 
redni seji Mestnega sveta MONG.  
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Kabinet župana MONG je svetniku posredoval odgovor, da so vzdrževalcu ceste 
naročili na vseh cestah in zidovih izbris napisov ter da ugotavljajo, da omenjeni primeri 
niso osamljeni ter da v kolikor jim bo uspelo izslediti storilce, bodo ukrepali v skladu s 
13. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru. 
V kolikor ste storilce izsledili, predlagam, da jim naložite tudi plačilo stroška izbrisa 
grafitov iz zidov in cestišča. 
Dajem svetniško pobudo, da se ponovno naroči izbris grafitov na omenjeni regionalni 
cesti, saj se ob njih zgražajo tako domačini kot obiskovalci tega območja. 

 
Medobčinska uprava MONG in Občine Brda je posredovala naslednji odgovor: Na cestah, 
ki so v pristojnosti MONG, so bili grafiti s strani vzdrževalca cest izbrisani. 
Za ceste, ki so v pristojnosti DRSC (regionalna cesta), nimamo pristojnosti za ukrepanje, je 
pa vzdrževalec omenjene ceste na to opozorjen. 
 
 
16. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:   

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je na svojem 
portalu objavila, da je v postopku odločanja javno naročilo Mestne občine Nova Gorica 
- Rekonstrukcija in dozidava stavbe OŠ Frana Erjavca ter rekonstrukcija strehe in 
atrija v II. nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca, katerega vlagatelj zahtevka za revizijo 
je Strabag, gradbene storitve, d.o.o.. 
Prav tako je v postopku odločanja javno naročilo Zdravstvenega doma Osnovno 
varstvo Nova Gorica – Obvezni material, katerega vlagatelj zahtevka za revizijo je 
Sanolabor d.d.. 
Prosim, da me obvestite o odločitvi Državne revizijske komisije v navedenih primerih. 

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: V primeru javnega naročila 
“Rekonstrukcija in dozidava stavbe OŠ Frana Erjavca ter rekonstrukcija strehe in atrija v II. 
nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca« je bil dne 31.5.2013 vložen zahtevek za revizijo. 
Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-221/2013-5 z dne 9.8.2013 zavrnila zahtevek 
za revizijo, vlagateljevo pritožbo pa zavrgla. Vsebino sklepa si je možno ogledati na spletni 
strani Državne revizijske komisije v rubriki »Odločitve DKOM« pod številko 018-221/2013-5.     
Prilagamo tudi povezavo do spletne strani. 
http://www.dkom.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=odlDko&id=2013081607304620 
 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je samostojna pravna oseba in v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju javna naročila izvaja samostojno.   
 
 
17. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje vprašanje:    

Imam eno vprašanje za občinsko upravo, in sicer, kdaj bodo končani vsi postopki, da 
se bo lahko začel izvajati projekt izgradnje Doma krajanov v Oseku?  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN) Mestne občine 
Nova Gorica je bil posredovan Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v objavo na svetovnem 
spletu. Trenutno poteka postopek ugotavljanja, ali je navedeno gradivo pripravljeno na način 
in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj nosilcev urejanja prostora ter 
usklajevanja morebitnih pomanjkljivosti iz tega aspekta. Ko bo ministrstvo ugotovilo, da je 
gradivo tehnično ustrezno, ga bo objavilo in nato kot nosilec urejanja prostora podalo mnenje 
o ustreznosti njegove vsebine. Na podlagi mnenja bomo gradivo nato dopolnili, ga javno 
razgrnili in javno obravnavali. Na podlagi prispelih pripomb bomo pripravili predlog 
dokumenta, pridobili soglasje ministrstva o ustreznosti predloga ter nato Mestnemu svetu 

http://www.dkom.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=odlDko&id=2013081607304620
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predložili v obravnavo in sprejem Odlok o SD OPN. Z uveljavitvijo sprejetega odloka bodo 
dani pogoji, da se bo lahko projekt izgradnje Doma krajanov v Oseku začel izvajati. 
 
 
18.  SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Na seji mestnega sveta že novembra leta 2011 sem spraševala in dajala pobude na 
osnovi poročanja medijev o povečanju vsebnosti prašnih delcev v zraku, imenovanih 
PM10, v Novi Gorici. Bliža se zima in ta problem se bo ponovno pojavil. Ukrepe, ki so 
mi bili takrat našteti v svetniškem odgovoru, so bili sicer hvale vredni, delujejo pa na 
dolgi rok, kar pomeni, da izboljšanj ni, ali pa še dolgo ne bo pričakovati.  
Če citiram, kar sem citirala takrat, in sicer dr. Metodo Dodič Fikfak iz Kliničnega 
inštituta za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani, ki je rekla: «Prašni delci niso 
samo ubijalci kakovosti zraka, saj jih strokovnjaki imenujejo tudi ubijalci ljudi.« Študije 
po njenih besedah kažejo, da se ob povečani koncentraciji prašnih delcev poveča tudi 
stopnja umrljivosti med prebivalci. Nedavno tega sem zasledila, kako učinkovito nad te 
prašne delce gredo na Nizozemskem. Raziskovalci v mestu Hillegom, se opravičujem, 
če nisem prav izgovorila imena mesta, so pločnik poskusno obložili s cementom. Ne 
kakršnimkoli,  ampak katalitičnim cementom, ki je nekaj posebnega in čisti ozračje. Je 
nekakšen higienik, ki ob lepem dnevu za 45 % zmanjša onesnaženost zraka z 
dušikovim oksidom, drugače pa za petino.  
Ponovno predlagam, da župan s strokovnimi službami prouči možnosti za izboljšanje 
zraka v Novi Gorici glede prašnih delcev PM10.  
  

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Iz 
poročila, ki ga pripravlja Agencija RS za okolje, Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012, so bile 
na lokaciji merilne postaje v Novi Gorici  v letu 2012  19 krat prekoračene mejne dnevne 
koncentracije delcev PM10  (prašni delci velikosti do 10 µm);  7x v januarju , 5 x v februarju, 1 
x v marcu ter 3x v novembru in 3x v decembru. Povprečna letna vrednost koncentracije 
delcev je znašala v letu 2012 24 µg/m3.  
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št.9/11) in Pravilnik o ocenjevanju kakovosti 
zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11) predpisujeta mejne vrednosti koncentracij delcev PM10 za 
zaščito zdravja – mejno dnevno vrednost (50 µg/m3), dovoljeno letno prekoračitev le-te (35 
krat) in mejno letno vrednost (40 µg/m3)).   
S primerjavo rezultatov meritev  in predpisanimi mejnimi vrednostmi lahko zaključimo, da je v 
letu 2012 bila onesnaženost zraka s prašnimi delci precej pod mejnimi vrednostmi, ki so 
predpisane za zaščito zdravja. Od leta 2008 v Novi Gorici ni bilo prekoračeno število 
dovoljenih preseganj meje dnevne koncentracije. V letu 2012 pa je bilo to število najmanjše 
od zadnjih petih let.  
V Novi Gorici že vrsto let izvajamo ukrepe na področju prometa in trajnostne mobilnosti, 
vendar pa, glede na to, da so preseganja koncentracij  predvsem v zimskih mesecih, to je v 
kurilni sezoni pa bo potrebno pripraviti tudi ukrepe na področju kurilnih naprav oziroma 
individualnih kurišč. 
V mesecu novembru v Novi Gorici organiziramo posvet skupaj z Agencijo RS za okolje, 
Inštitutom za varovanje zdravja in Zavodom za zdravstveno varstvo Nova Gorica na temo 
»Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes nas vseh«, kjer bodo predstavljeni med 
drugim tudi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji.  
 
 
19.   SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:     

Predlagam, da se oblikuje poseben sklad za mlade (lahko v okviru sklada malega 
gospodarstva), ki se želijo samozaposliti in se mu nameni določena sredstva za 
spodbujanje podjetništva, tako imenovano. »garažno  podjetništvo«, obenem pa bi  ta 
sklad  iskal ustrezne prostore in jih oddajal zastonj vsaj do časa, ko bi se »postavili na 
noge«. 
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Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške sta posredovala naslednji odgovor:  
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je z zadnjim razpisom neposrednih posojil za 
podjetniške investicije tako pri merilih za dodelitev sredstev kot tudi pri postavljanju pogojev 
za pridobitev posojila posebno pozornost namenil prav mladim podjetnikom in začetnikom. 
Preko Javnega sklada podjetniki začetniki lahko pridobijo do 42.000,00 EUR brezobrestnega 
posojila z enoletnim moratorijem  in   odplačilno dobo petih  let. Poleg ugodnih posojil preko 
Javnega sklada, pa imamo na MONG tudi vsako leto razpise za dodelitev nepovratnih 
sredstev podjetnikom, ki imajo sedež dejavnosti v mestni občini. Sredstva so namenjena 
investicijam (nabavi opreme), sofinanciranju stroškov udeležbe na sejmih doma in v tujini, 
projektom inovacij in tudi povračilom stroškov za najemnino in  ostale stroške 
novoustanovljenih podjetij. Stroške subvencioniramo v višini 4.500,00 EUR vendar le 
novoustanovljenim podjetjem, članom Primorskega tehnološkega parka. Glede na dejavnost  
Primorski tehnološki park lahko nižjo najemnino ponuja le podjetjem s statusom visoko 
tehnološkega podjetja. 
 V kolikor bi MONG spodbujala mlade podjetnike začetnike tudi z oprostitvijo plačila 
najemnine, mora skladno z odločitvijo dopolniti Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za 
spodbujanje podjetništva v MONG. Bolj realna možnost je, da se ukrep »spodbujanje 
nastajanja visokotehnoloških podjetij razširi na vsa novo nastala podjetja«. Na ta način bi 
MONG subvencionirala upravičene stroške tudi podjetjem, ki nimajo statusa visoko 
tehnološkega  podjetja.  Ustreznih prostorov, ki bi jih mestna občina oddajala zastonj v najem  
trenutno ni na voljo. Najprimernejši način za pomoč novo nastalim podjetjem je ustanovitev 
podjetniškega inkubatorja. Podjetniški inkubator je subjekt inovativnega okolja, pravna oseba, 
ki je ustanovljena prav z namenom, da nudi pomoč mladim podjetjem  tako  v smislu 
oddajanja prostorov brezplačno v  najem za določeno časovno obdobje kot tudi s 
podjetniškim svetovanjem.      
V okviru letnih razpisov MONG v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje - Območno službo 
Nova Gorica subvencionira zaposlitev težje zaposljivih oseb in tudi samozaposlitve 
brezposelnih, v kolikor za ta namen ni dovolj sredstev na Zavodu za zaposlovanje RS.   
 
 
20. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pismeno pobudo:      

Prosila bi, da mi ustrezne službe pripravijo analizo in primerjavo cen plina v Novi 
Gorici z ostalimi občinami v Sloveniji, tudi z obrazložitvijo fiksnih stroškov v skupni ceni 
plina za potrošnika. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Cena plina za končne uporabnike je sestavljena iz:  

1. stroška dobave, to je dela cene, ki ga zaračuna dobavitelj zemeljskega plina za 
dobavljen plin in je produkt dobavljene količine in cene zemeljskega plina na m3 

izbranega dobavitelja,  
2. stroška distribucije (omrežnine) oz. dela cene, ki ga zaračuna sistemski operater 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljen iz cene distribucije in cene 
meritve, slednja je fiksna in znaša za Mestno občino Nova Gorica oz. distributerja 
Adriaplin 21,91 €/letno, cena distribucije pa raste s količino dobavljenega plina 
končnemu uporabniku, pri čemer pri višjih količinah dobave cena na m3 pada, 

3. dodatek za učinkovito rabo, trošarina, CO2 takso 
4. davek na dodano vrednost (22% DDV).  

 
Prva točka je odvisna od cene, ki se prosto oblikuje na trgu in končni uporabnik sam izbere 
dobavitelja. Točke 3 in 4 so zakonsko določene. Točka 2 je tudi določena s predpisom, v 
primeru Mestne občine Nova Gorica jo določa Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, 
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Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine 
Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine 
Šentjur in Občine Gorje (Uradni list RS, št. 12/2013 ). V vseh omenjenih občinah je sistemski 
operater Adriaplin d.o.o.. Soglasje k višini omrežnine za posameznega sistemskega 
operaterja poda Javna agencija RS za energijo. 
Iz tega sledi, da je končna cena za uporabnika odvisna od izbranega dobavitelja zemeljskega 
plina, ki ga končni uporabnik sam izbere in iz stroškov omrežnine, ki so določeni za 
posamezne sistemske operaterje, na izbiro katerega pa uporabnik nima vpliva in je enaka za 
celotno območje, za katerega operater zagotavlja omrežje. V nadaljevanju je podana 
primerjava cen stroškov distribucije oz. stroškov omrežnine med izbranimi slovenskimi 
občinami z različnimi sistemskimi operaterji, v primerjavi je zajetih vseh 16 sistemskih 
operaterjev, ki delujejo v Sloveniji. 
 
Tabela: Primerjava letnih stroškov distribucije za gospodinjski odjem za dobavo 1.000 oz. 
2.000 m3 zemeljskega plina, po slovenskih mestih z navedbo sistemskega operaterja  
 

Mesto Sistemski operater 1000 m3 2000m3 

Nova Gorica Adriaplin d.o.o. 213,87 343,47 

Ljubljana Energetika Ljubljana d.o.o. 194,79 321,06 

Maribor Plinarna Maribor d.o.o. 170,05 278,25 

Celje Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o 149,64 277,83 

Kranj Domplan d.d. 194,11 333,11 

Velenje Komunalno podjetje Velenje d.o.o 272,35 424,17 

Novo mesto Istrabenz plini, d.o.o. 197,31 315,01 

Murska Sobota Mestni plinovodi, d.o.o. 252,05 370,05 

Jesenice Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o.,Jesenice 209,60 339,5 

Slovenj Gradec Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o. 232,32 325,07 

Škofja Loka Loška komunala, d.d. 188,50 337,7 

Sevnica Javno podjetje plinovod Sevnica 250,42 321,32 

Ravne na Koroškem Petrol Energetika, d.o.o. 282,37 360,27 

Vrhnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 135,58 211,58 

Domžale Petrol, d.d. 256,82 409,02 

Žirovnica Plinstal, d.d. 242,16 378,36 
 
Strošek distribucije predstavlja pri manjših količinah odjema višji delež cene, v splošnem se 
delež stroškov distribucije v primerjavi s celotno ceno (vsota točk od 1 do 4) giblje med 
dobrih 21 % pa vse do skoraj 35 % cene (pri dobavi 1.000 m3 plina).  
 
 
21. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pismeno pobudo:      

Glede na rešitev spora z SGP, stanovalci in stanovalke Ul. Gradnikove brigade 
pričakujejo, da se bodo čim prej namestile klopce vzdolž ulice. Izbira klopi naj se izvrši 
v sodelovanju s KS Nova Gorica. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo svetnice že uresničujemo. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Nova Gorica že 
postavljamo prvi dve klopci ob peš poti vzdolž ulice Gradnikove brigade. 
 
 
22. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:      

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201312
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Osvetlitev prehoda pred pekarno Kukaj. Stanovalci so me opozorili, da prehod ni 
varen, ker se pešca na njem v nočnem času ne vidi, prav tako avtomobili vozijo čez 
pločnike, zato predlagajo namestitev ovir - bodisi cvetlična korita,…  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Prehode za pešce postopno urejamo in dodatno osvetljujemo, da bi pešcem zagotovili 
največjo stopnjo varnosti. Kot prvi je bil dodatno osvetljen prehod južno od tega, ki ga 
svetnica navaja, saj so bile razmere tam bolj nevarne. Pravkar na posebej prirejen način 
osvetljujemo prehod pri Perli. Še letos bomo dodatno varnostno uredili in po vzoru pri Perli 
osvetlili tudi prehode na ulici Gradnikove brigade. Prostor pehoda pri pekarni Kukaj, ki so si 
ga res v veliki meri prisvajali avtomobilisti, smo že zavarovali s količki, tako dovoz na pločnike 
ni več mogoč. Parkiranje na obeh straneh prehoda smo omejili s postavitvijo korit in tako 
zaščito bomo še okrepili ter območje brez parkiranja raztegnili. 
 
 
23. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednje pismeno vprašanje:    

Zanima me, ali je z družbami, ki so opravljala dela na javnih cestah  (npr. Gratel, ...) 
dogovorjeno, da vzpostavijo ceste v prejšnje stanje po tem, ko so jih prekopali? V 
primeru, da je bilo to dogovorjeno, sprašujem, v kolikšnem roku morajo to opraviti (oz. 
kdaj konkretno poteče ta rok)? Tu predvsem mislim na Cankarjevo ulico v Novi Gorici, 
ki je popolnoma neustrezno sanirana, na kar me opozarjajo tamkajšnji stanovalci. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Izvajalci posegov v javne 
pohodne in povozne površine najprej pridobijo projektne pogoje in soglasja za posege v 
cestno telo oziroma ostale tangirane javne površine pri pristojnem organu MONG. Soglasja 
so izdana na podlagi Zakona o cestah in Odloka o občinskih javnih cestah. V soglasju so 
natančno opredeljene zahteve – način sanacije (vrnitev v prvotno stanje). V pogodbah je tudi 
opredeljen rok sanacije (vrnitev v prvotno stanje) in zavarovanje z jamstvom za zagotavljanje 
kvalitete sanacije-vrnitve v prvotno stanje po vgradnji oziroma sanaciji infrastrukture.  
Podobno je tudi v primeru Gratel, kjer pa smo v zadnjem času naleteli na težavo, da Gratel 
zamuja z izvedbo zadnjega sloja - asfaltacija po betonaži na mestih posegov, kar je prav 
primer Cankarjeve ulice kot posledica prezasedenosti asfalterjev.  
Nadzorni organ je že pozvan za ukrepanje.  
 
 
24. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednje pismeno vprašanje:    
 Nadalje sprašujem, kaj se dogaja s  projektom “kanalizacija Dornberk- Zalošče”, ki  je 

po mojih informacijah v prejšnjih mandatih že bila predvidena? Pri tem  opozarjam na 
zaveze iz Direktive EU 2014-2020, ki se nanaša na to vsebino. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V sklopu navedenega projekta je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje naselja Zalošče in 
povezovalni vod do Dornberka, preko katerega se bodo odpadne vode obdelale na čistilni 
napravi Prvačina. Za navedeni projekt je bila izdelana idejna zasnova, v prihodnje pa je 
potrebno izdelati še projekta PGD in PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje z vsemi potrebnimi 
soglasji. Glede na višino potrebnih sredstev in zaokroženost projekta bi bilo smiselno iskanje 
nepovratnih sredstev v sklopu naslednje finančne perspektive Evropske unije. 
 
 
25.  SVETNIK GREGOR VELIČKOV je postavil naslednja pismena vprašanja:    

Ugotavljam, da je bila  kanalizacija v Prvačini že narejena, vendar po mojih 
informacijah ne deluje. Kot mi je  znano predvsem zaradi posedanja terena na trasi, 
kar ima za posledico vdiranje meteornih voda v kanalizacijo, ki se meša s fekalnimi 
odplakami. Zaradi tega je pretočnost kanalizacije bistveno večja od predvidene, kar 
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ima za posledico, da Čistilna naprava Prvačina ne deluje. Občinskim strokovnim 
službam naj bi strokovnjaki že pred časom predlagali, da se za sanacijo tega  
problema naredi zadrževalni bazen pred čistilno napravo, ali na drug način preprečiti 
vdor meteorne vode.  
Moja vprašanja v zvezi s tem  so: 
   - ali  je ta problem zabeležen v občinski upravi,  
   - kdaj  je bila MONG prvič opozorjena na ta problem, 
   - katere  postopke je MONG že naredila, 
   - ali drži informacija, da družba Vodovodi in kanalizacija d.o.o. zaradi navedenih 
pomanjkljivosti še ni prevzela čistilne naprave v Prvačini? 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Problem na katerega je opozoril svetnik, je 
zabeležen v občinski upravi in ga občinska uprava tudi rešuje. V tem letu je MONG pridobila 
strokovno mnenje o problematiki kanalizacijskega omrežja in ČN Prvačina in tudi pridobila 
PZI za rešitev navedenega primera, ki je tudi finančno ovrednoten. Variantne rešitve je 
mestna občina tudi predstavila Svetu KS Prvačina, kateri se je z najugodnejšo varianto tudi 
strinjal. Svet KS Prvačina se je tudi strinjal s predstavljenim terminskim planom za rešitev 
tega problema. Za to rešitev so tudi v rebalansu proračuna za leto 2013 in v NRP-jih 
predvidena sredstva. 
  
 
26. SVETNICA DEJANA BAŠA je postavila naslednje vprašanje in podala naslednjo 

pobudo:  
Imam eno svetniško vprašanje, ki mi ga je podala in prosila Krajevna skupnost 
Prvačina.  
Naj povem, tudi g. Veličkovu, da smo imeli včeraj obširno predstavitev sanacije 
kanalizacije v Prvačini in če bo ta stvar uspela, bomo krajani KS Prvačina zelo veseli. 
Vprašali so me tudi, če postavim sledeče svetniško vprašanje, ki je zelo kratko.  
Zanima me, kakšne plane ima Stanovanjski sklad MONG glede graditve 
stanovanjskega bloka v Prvačini? Ali bo MONG upoštevala mnenje komisije za 
prostor, ki jo je imenoval župan in odgovora, ki sem ga prejela na moje svetniško 
vprašanje postavljeno lansko leto na 20. seji mestnega sveta? Sicer imam to za 
prebrati, ampak glede na to, da si boste to pogledali, bi prosila, da me do naslednje 
seje obvestite. 
Imela bi še eno pobudo, in sicer, če bi MONG sklicala sestanek, na katerem bi bili 
prisotni tako predstavniki KS Prvačina kot Stanovanjskega sklada MONG in 
predstavniki MONG, da se ta polemika in ta bojazen nekako zaključi oziroma obrazloži 
tako krajanom kot svetu KS Prvačina.  
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je trenutno v 
fazi pregleda projektne in investicijske dokumentacije, ki ji jo je odstopil Stanovanjski sklad 
MONG. Po pregledu razpoložljive dokumentacije (PGD, DIIP in IP) bo MONG posredovala 
pripombe naročniku projektne dokumentacije, torej Stanovanjskemu skladu MONG in na to 
temo tudi sklicala sestanek s Stanovanjskim skladom MONG in Krajevno skupnostjo 
Prvačina. Sredstva za namene gradnje obravnavanega objekta v rebalansu proračuna in v 
NRP-jih niso zagotovljena. 
 
 
27. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo:  

Prosil bi vas za postavitev dveh klopic na poti na Škabrijel. Mislim, da to ni potrebno 
posebne obravnave ampak samo izvedbe.  

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: V okviru čezmejnega evropskega 
teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo je bil v letu 2012 odobren projekt Poti miru – 
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zgodovinske poti Prve svetovne vojne od Alp do Jadrana. Cilj projekta je poenotiti 
zgodovinsko-turistično ponudbo Prve svetovne vojne in vzpostaviti celovit turističen produkt, 
ki bo ponujal ogled in doživetje Soške fronte na različnih točkah med Slovenskimi Alpami in 
Jadranom v Italiji.  
MONG bo v okviru projekta uredila tematske poti ter obnovila zgodovinsko dediščino na 
Škabrijelu. Izvedba zajema tudi postavitev klopi na različnih lokacijah in ureditev razglednih 
točk. 
 
 
28.  SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo: 

Druga pobuda pa je, da razmislite in me obvestite o tem, ali obstaja možnost izgradnje 
dodatnih parkirnih mest na parceli št. 147/54 v Novi Gorici. Ta pobuda gre v sklopu 
razgovorov, ki jih vodi MONG s pravnimi osebami, lastniki zemljišč v bližini te parcele 
na jugozahodni strani. Torej, gre za prenos funkcionalnih zemljišč, ki se sedaj urejajo, 
kjer bi se ustanovilo javno dobro.  
Menim, da je to dobra pobuda in da bi tam blizu Lavričeve ulice lahko dobili tisti, ki tam 
bivajo blizu še dodatna parkirna mesta.  
Prosim, če se to prouči in me o tem obvesti. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Parkirne površine na območju Kareja VIII so bile dimenzionirane in določene z zazidalnim 
načrtom. Takrat so bila doiočena tudi funkcionalna zemljišča, ki drugače, kakor je to določil 
zazidalni načrt, ne smejo biti določena. Zazidalni načrt je tudi določil skupne zelene površine. 
Povečevanje števila parkirnih mest je v načelu mogoče, vendar bi se na ta račun ne smel 
zmanjševati obseg zelenih površin v soseski. 
 
 
 
                         PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
 
 
 
 
  


