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Številka: 900-17/2013-7 
Nova Gorica,  19. november 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 

 
 
 

31. SEJA MESTNEGA SVETA,  17. oktober 2013   
 
 
Kabinet župana je posredoval naslednji dopolnilni odgovor na prvotni odgovor v zvezi s 
predlogom svetnika MIRANA MÜLLNERJA (odgovor št. 13) glede občinskega glasila 

MONG:  
Dopolnjujemo odgovor na svetniško vprašanje oziroma predlog svetnika Mirana Müllnerja za 
izdajo občinskega glasila, in sicer s finančnim ovrednotenjem: 
 
Ocenili smo okvirne stroške za izdajo 1 številke občinskega glasila: 
 
število izvodov: 13.000 (gospodinjstev v mestni občini je 12.218; vedno se natisne dodatne 
izvode, ki so na voljo na javno dostopnih mestih) 
število listov: 20 (40 strani) 
 
uredniški del in honorarji: 2000 EUR (minimalno) 
oblikovanje in postavitev: 1000 EUR (minimalno) 
tisk 13.000 izvodov: 6000 EUR (papir slabše kvalitete, za boljšo izvedbo bi bili stroški višji) 
raznos po pošti: 2170 EUR (za težo med 100 in 110 grami) 

__________________ 
skupaj: 11.170,00 EUR 
 
Če bi se odločili za štiri izdaje letno, bi to pomenilo na letni ravni 44.680 EUR. To bi pomenilo 
za več kot 100% povišanje obstoječe postavke 04.002 Stroški oglaševalskih storitev, iz katere 
ne krijemo zgolj stroške objav za lokalno prebivalstvo. 
 
 
 

 
32. SEJA MESTNEGA SVETA,  21. november 2013   
 
 
SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta v roku tri 

dni pred sejo postavil naslednji vprašanji in podal naslednji predlog:   
 
 
1. Zanima me, zakaj se na parceli na Erjavčevi (dva kioska), ki jo je občina odkupila z 

namenom ureditve in pridobitve ustreznih mestnih vsebin, do zdaj ni zgodilo še nič? 
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Objekta propadata in tamkajšnji prebivalci so zelo nezadovoljni nad izgledom in so že 
večkrat na to opozarjali.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Za 
odstranitev obeh kioskov, vključno z njuno podlago, smo že izdali naročilo. PrIdobili smo tudi 
načrt parkovne ureditve območja po odstranitvi objektov in njegovo ustreznost preverili pri 
županovi komisiji za prostor. Sedaj je na podlagi načrta v pripravi natančen popis potrebnih 
ureditvenih del. Ko bo popis pripravljen, bomo nemudoma naročili tudi izvedbo parkovne 
ureditve. 
 

 
2. Zanima me, kdo (konkretna oseba) je naročil geotehnično analizo tal na travniku pred 

občinsko stavbo, kdo je opravil to storitev in za konkretno kakšen namen ter koliko je 
ta storitev bremenila občinski proračun? 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Glede na zastavljeno 

vprašanje vam posredujem naslednje podatke: 

 Geološko geomehansko raziskavo z izdelavo elaborata je za potrebe priprave    
predinvesticijske dokumentacije za parkirno hišo pod travnikom naročil vodja kabineta        
župana.  

 Po preverjanju cene na trgu (prejeli smo tri ponudbe) je bila z najugodnejšim   
ponudnikom t.j. podjetje Corus inženirji d.o.o., družba za inženiring, projektiranje in 
tehnično svetovanje,  Žapuže 19, Ajdovščina, podpisana pogodba dne 24. 4. 2013. 

   Geološko geomehanski elaborat za projekt Podzemna garaža pod travnikom je izvajalec      
  občini predal 18. 6. 2013. 

   Račun v višini 8.284,20 EUR je bil poravnan v breme proračunske postavke 07228 –    
  Garažna hiša Travnik dne 18. 7. 2013. 

  
 

3. Ker sem v zadnjem času tudi sam bolj aktiven na forumu spletne strani MONG, 
opažam, da je kar precej vprašanj in pobud občanov, ki niso prejeli ustreznega 
odgovora, zato posredujem pobudo občana, ki mi jo je predlagal na forumu. 
Uprava in mestni svetniki, ki so predstavniki občank in občanov, bi morali s strokovnim 
svetovanjem omogočati občanom čim večjo stopnjo informiranja in pomoči pri 
urejevanju ter razreševanju njihovih raznovrstnih problemov, pobud in odprtih 
vprašanj, zato predlagam svetnicam in svetnikom ter odgovornim iz oddelkov uprave, 
da se redno vklučujejo v debate na forumu. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: V mestni upravi skušamo posredovati 
odgovore na vsa resna vprašanja, tudi tista, ki so postavljena na spletnem forumu. V osnovi 
je spletni forum namenjen izmenjavi mnenj in pogledov in ne nujno postavljanju vprašanj 
mestni upravi, vendar vseeno skušamo odgovoriti. Odgovore občanom posredujemo tudi na 
številne druge načine: preko elek. pošte, pisne pošte, ustno v upravi, preko gradiv za mestni 
svet, preko medijskih objav, sporočil, brošur ipd. Na navedbe z žaljivo vsebino, ki se prav tako 
pojavljajo na spletnem forumu, pri čemer velikokrat sodelujejo vedno ene in iste osebe, pa 
uprava ne odgovarja. 
 
 
                         PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
  


