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O D G O V O R I 
 

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

 
 
 

18. SEJA MESTNEGA SVETA, 14. junij 2012 
 
 
1. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:  
Postavil sem vprašanje o razvoju naše univerze in normalno, da nisem zadovoljen s 
takim odgovorom. Kdo bi pa bil, če ti napišejo štiri vrstice o zadevi, ki je po moje 
najpomembnejša za razvoj našega okolja, naše družbe.    
Zato predlagam, da ustrezne službe pripravijo zgodovinski potek, ki ni tako dolg, saj ni 
od prve svetovne vojne naprej, je samo od leta 2000 ali še malo manj, in sicer kako je 
sploh potekala vsebinsko in seveda tudi prostorsko umestitev univerze v ta naš prostor. 
Iz tega bomo lahko končno dobili svetniki in svetnice ter verjetno tudi občani in občanke 
vpogled, kako se ne pristopa k taki zadevi oziroma, da ne rečem še kakšne bolj hude 
besede.  
Tako, da pričakujem na naslednji seji kratek zgodovinski pregled od začetka ideje, ko je 
bila podpisana pogodba, saj menim, da je bil to eden zadnjih lepih dogodkov v zvezi z  
univerzo na gradu. Tu je bilo celotno državno vodstvo in mislim, da potem nikoli več v 
Novi Gorici ni bilo tega in to je bil simbolen pomen, da to univerzo zaženemo. In kaj smo 
dobili danes? Nič. Prosim, da se enkrat naredi konec temu in to zgodovino taka kot pač 
je samo zapišemo in da se lotimo delati. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji dopolnilni 
odgovor: Univerza v Novi Gorici je razvojni program in prostorske potrebe najbolj celovito 
predstavila še kot Politehnika za potrebe v letu 2000 izdelane študije o možnostih prostorske 
umestitve bodoče univerze v mestni prostor. Za načrtovano zgornjo mejo rasti, ki bi gostila 
5000 študentov, bi potrebovala 40.000 m2 BEP objektov etažnosti P+3, kar terja 10.000 m2 
zazidane površine in cca 3 do 4 ha zemljišča pri faktorju izrabe 1,1. Študija Politehnika 2000 
je za ta namen kot najbolj primeren svetovala prostor na Ščednah v izteku Magistrale. Glavni 
razlog je bil prav v učinku, ki naj bi ga program Univerze imel na Magistralo, spodbudil in 
omogočil naj bi njeno izravnavo in podaljšanje proti severu, kar bi odprlo možnost 
nadaljevanja gradnje mestnega središča.  
Na podlagi izsledkov študije je MONG v letu 2001 načrtovala izvedbo javnega urbanistično 
arhitekturnega natečaja za pridobitev arhitekturne rešitve samih zgradb in urbanistične rešitve 
mikrolokacije univerzitetnega središča oziroma Politehnike in za ta namen zagotovila 
proračunska sredstva. Do rapisa natečaja ni prišlo, saj MONG od Politehnike ni pridobila 



 2 

projektne naloge, ki bi natančno definirala potrebe Politehnike v prvi izvedbeni fazi v smislu 
programskih in funkcionalnih povezav. 
 
Politehnika je v naslednjih letih od MONG v last pridobila poslovno stavbo nekdanje družbe 
Primex in, preoblikovana v Univerzo, delovala in se razvijala v Rožni Dolini.  
Urbanistični načrt mesta, kot sestavina OPN, ki je v pripravi, je priporočila študije Politehnika 
2000 o najbolj primerni lokaciji Univerze v mestu skupaj z argumentacijo povzel, obenem pa 
izrabil priložnost za prevero tudi drugih, za umestitev Univerze enako primernih mestnih 
prostorov. Pri pripravi prostorskih razvojnih scenarijev za mesto je v okviru usmeritev za 
visoko šolstvo podrobneje analiziral še lokacijo med Magistralo in ulico Gradnikove brigade, 
lokacijo ob Kornu in lokacijo v Rožni Dolini. Predlagal je umestitev Univerze v severnem 
izteku rehabilitirane Magistrale. 
Univerza je v letu 2007 predlagala, da bi ostala v Rožni Dolini in se prostorsko še razvijala 
vzdolž državne meje, saj bi tako najbolje izrabila prednosti neposredne soseščine s Tržaško 
univerzo v Gorici. Zato je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. junija 2007 
sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi 
Gorici, na njegovi podlagi pa tudi Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora (Uradni 
list RS, št. 63/07 z dne 13.07.2007). OPPN naj bi uredil relativno obsežen in prazen prostor 
od sedeža Univerze preko opuščenega bencinskega servisa vse do Vrtojbice in cestnega 
krožišča. 
Nedolgo zatem je Mestni svet s soglasjem omogočil umestitev igralnice Fortuna ob rob 
cestnega krožišča v Rožni Dolini. Za Univerzo bi bilo tako tesno sobivanje študijskega 
procesa s hazardersko dejavnostjo povsem nesprejemljivo, zato je od namere po razvoju v 
Rožni Dolini odstopila. 
V letu 2008 je Univerzi dobro kazalo, da bi lahko ob mogoči izselitvi vojaških vsebin iz 
kompleksa na vzhodnem robu Panovca pridobila tamkajšnje zgradbe in zemljišča, zato je 
predlagala, da bi njen razvoj načrtovali na prostorih v stiku z vzhodnim robom Panovca. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je zato na seji dne 27. marca 2008 sprejel Sklep o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica, na njegovi podlagi pa 
tudi Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora (Uradni list RS, št. 35/08 z dne 
09.04.2008). Vojska Ajševice ni zapustila. 
V drugi polovici takratnega mandata so se svetniki v Mestnem svetu organizirali v razvojno 
koalicijo s tremi tematskimi forumi, eden teh je bil posebej za Univerzo. Da bi zavzel bolj 
aktivno vlogo, je Mestni svet tudi imenoval svojo komisijo za pogajanja z Univerzo. Komisija 
Mestnega sveta MONG za pogajanja z Univerzo v Novi Gorici za določitev kampusa bodoče 
univerze je na seji dne 16.01.2009 sprejela sklep, da je za umestitev programa Univerze v 
Novi Gorici v mesto najbolj primerna lokacija ob Kornu. 
Mestni svet MONG je zato na seji dne 14. maja 2009 sprejel Sklep o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu, na njegovi podlagi pa tudi 
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora (Uradni list RS, št. 39/09 z dne 
26.05.2009). Na isti seji je Mestni svet sprejel še Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici, ob tem pa tudi 
Odlok o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora. 
Univerza je v letu 2010 predlagala, da bi strokovno rešitev za umestitev Univerze v prostor in 
za oblikovanje kompleksa podal v svetu priznani urbanist prof. Boris Podrecca, kar naj bi pri 
pripravi prostorskih aktov upoštevali. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je zato na seji 
dne 18. marca 2010 sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Park znanja, (Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 06.04.2010), z uveljavitvijo tega sklepa 
pa je prenehal veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Univerza ob Kornu. 
Mestni svet MONG je na seji dne 18. marca 2010 še sprejel Sklep o razveljavitvi sklepa o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica, ob tem pa tudi Odlok 
o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora (Uradni list RS, št. 29/10 z dne 
09.04.2010). 
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Na začetku letošnjega leta je Univerza predlagala, da bi svoj prostorski razvoj najraje 
zastavila tako, kakor je svetovala že študija Politehnika 2000, saj ima umestitev v središču 
mesta vrsto prednosti pred tisto ob Kornu. Predlog Univerze je nedvomno razumen, zato smo 
pripravili strokovno podlago za razpis urbanističnega natečaja za umestitev treh vsebin v 
prostor ob Magistrali severno od sodišča, prve faze univerze, novega zdravstvenega doma in 
nove koncertne dvorane, upoštevaje tudi novo sodišče. 
  

 
19. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. julij 2012 

 
 

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

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Hortikulturna komisija si je dne 25.7.2012 ogledala himalajski bor na zemljišču parcele št. 
1406/1 k.o. Nova Gorica, ki pripada stanovanjskemu objektu na Prešernovi ulici 12 v Novi 
Gorici in je v zasebni lasti. 
Himalajski bor stoji na južni strani zelenice med stanovanjskim objektom in pločnikom. Večji 
del krošnje je s severne strani gol, s polomljenimi in odstranjenimi vejami, predvidevamo, da 
zaradi padlega drevesa z vzhodne strani. Krošnja je normalno raščena le z južne strani. 
Deblo je nekoliko nagnjeno proti jugu. Bor spada glede na višino in razraščenost med najvišja 
drevesa v zelenem profilu ulice in je že zdavnaj presegel višino stanovanjskega objekta. 
Sanacija drevesa ni mogoča, saj ima drevo močno poškodovano krošnjo zaradi česar lahko 
postane sčasoma nestabilno in nevarno. Razpoložljivost prostora je v pasu šest metrov 
premajhna za visokorasla drevesa. Predlagamo odstranitev in nadomestitev z novim 
(funkcionalnim) drevesom v ustrezni odmaknjenosti od objekta ter podzemnih vodov (min 2 
m). Zaradi prostorske omejenosti je primerneje izbrati manjše, za vzdrževanje nezahtevno 
drevo (do 15 m višine) z majhno krošnjo (bleščeča kalina, jadikovec, usodnik, dren, glog, mali 
jesen), s stebričasto oblikovano krošnjo (stebrasti gaber, vednozelena cipresa) ali z 
možnostjo intenzivnejšega zmanjševanja krošnje (robinija, gledičija). 
V skladu z 2. členom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova 
Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Ur.l. RS. Št. 8/2010) je javna 
površina pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, tržnica, kolesarska pot, 
igrišče, park, zelenica in podobna površina. Zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb 
(zasebne zelene površine), ki niso pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom, v 
skladu z 11. členom odloka urejajo, varujejo in vzdržujejo lastniki sami oziroma uporabniki 
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površin. Stroški poseka dreves na funkcionalnih površinah objektov in  površinah v zasebni 
lasti bremenijo lastnike objektov oz. površin.  
Najstarejša populacija dreves v mestu se nahaja v območju južno od Erjavčeve in Kidričeve 
ulice. Med zrelimi in starimi drevesi je delež poškodovanih najvišji, približno 35%; (vir: 
Kataster drevnine na javnih površinah Nove Gorice, J. Rednak, 2008). Neugodne klimatske, 
pedološke in hidrološke razmere pripomorejo h krajši življenjski dobi drevja v mestu. Rastne 
pogoje otežujejo predvsem močni sunki burje, ki lomi veje in podira drevesa. Ob orkanski 
burji, ki se je zgodila februarja letos, je Civilna zaščita RS naredila inventar vseh dreves, ki so 
zaradi poškodb burje predstavljala potencialno nevarnost za ljudi. Na Prešernovi ulici je bilo 
tako odstranjenih kar nekaj poškodovanih in nevarnih dreves, ki so rasla v bližini 
stanovanjskih objektov. Med njimi so bile tudi cedre in bor na Prešernovi ulici 5 in 11.  
Vsekakor pa bomo sistematičnemu in konstantnemu urejanju ter pomlajevanju drevesne 
zasadite mestnega javnega prostora v bodoče posvetili več pozornosti. 
 
  
2.      SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pobudo:  

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

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnice 
sprejemamo. V iskanju ustrezne rešitve smo vključili tudi Ministrstvo za javno upravo, ki 
skupaj z našo pravno službo proučuje možne oziroma najprimernejše rešitve. Predlagano 
rešitev bomo nato predstavili KS Nova Gorica in v kolikor bo dosežen dogovor z njimi tudi 
Mestnemu svetu MONG.  
   
 
3.      SVETNIIK MIRAN MÜLLNER je postavil naslednje vprašanje:   

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

Uradu direktorja občinske uprave je Stanovanjski sklad MONG – javni sklad na zaprosilo 
posredoval naslednji odgovor: Stanovanjski zakon (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/03,18/04,57/08 in 
87/11) v VI. poglavju ureja stanovanjska razmerja, v katerem so posebej opredeljena 
neprofitna najemna razmerja. Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad, 
ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG posluje v skladu s 
splošnimi pogoji poslovanja, določenimi z Zakonom o javnih skladih ter drugimi sprejetimi akti, 
potrebnimi za nemoteno poslovanje sklada.  
V skladu z namenom ustanovitve Stanovanjskega sklada kot neprofitne organizacije je 
gospodarno upravljanje in razpolaganje s stanovanji in drugim stanovanjskim premoženjem, 
ki obsega tudi oddajo stanovanj v najem. Sklad vodi postopke dodelitve stanovanj v najem na 
podlagi razpisov. Kandidati, ki se prijavijo na razpis gredo skozi celosten postopek preverjanja 
izpolnjevanja pogojev in se na koncu uvrstijo na prednostno listo upravičencev do neprofitnih 
stanovanj. V skladu z razpoložljivim nepremičnim premoženjem nato sklad s posameznimi 
upravičenci sklene najemne pogodbe za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja v najem 
za nedoločen čas. Postopke dodelitve neprofitnih stanovanj v najem ureja Stanovanjski zakon 
(SZ-1), Pravilnik o ravnanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 43/2011) ter Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11).  
Neprofitna najemna razmerja pa ureja Stanovanjski zakon (SZ-1) v členih od 87 do 114, pri 
čemer je potrebno izpostaviti 94. člen, ki v šesti alineji določa kot obveznost najemnika 
stanovanja plačevanje najemnine za najeto stanovanje ter stroškov, ki se plačujejo poleg 
najemnine. Dalje 103. člen SZ-1 pa taksativno našteva krivdne odpovedne razloge, zaradi 
katerih lastnik lahko odpove najemno pogodbo. Poleg ostalih lahko lastnik odpove najemno 
pogodbo, če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, v 
roku, ki je določen v najemni pogodbi, sicer pa v 60. dneh od prejema računa, pri čemer je 
potrebno pred vložitvijo tožbe najemnika pisno opozoriti, da krši najemno pogodbo in mu pri 
tem določiti primeren rok za odpravo odpovednega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V 
kolikor pozvani najemnik tudi po preteku tega roka ne poravna svoje obveznosti, potem 
Stanovanjski sklad na podlagi tretjega odstavka 103. člena SZ-1 vloži tožbo na odpoved 
najemne pogodbe in izselitev iz stanovanja iz krivdnega razloga na strani najemnika. 
Od izdaje opomina pa vse do vložitve tožbe ima najemnik še vedno možnost, da se z 
lastnikom stanovanja (Stanovanjskim skladom) pogovori o vzrokih za nastale težave pri 
odplačevanju obveznosti ter o možnostih za čimprejšnje poplačilo nastalega dolga. Najemnik 
neprofitnega stanovanja ima namreč v skladu s 104. členom SZ-1 možnost, da v 30. dneh po 
nastanku okoliščin v katerih se je znašel in na katere ni mogel vplivati ter zaradi katerih ni 
zmogel poravnati najemnine in drugih stroškov (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja 
bolezen in podobno), o tem ustrezno obvesti lastnika stanovanja in aktivno sproži vse 
postopke, ki so potrebni za uveljavljanje posameznih socialnih pravic in sicer subvencije 
najemnine ter drugih izrednih pomoči v zvezi z uporabo stanovanja.  
Žal izkušnje Stanovanjskega sklada kažejo, da se le redki najemniki te možnosti poslužujejo 
in običajno odreagirajo šele takrat, ko je tožba že vložena in ko je za iskanje drugačnih 
možnosti in odgovorov že prepozno. Pri tem je seveda treba poudariti, da se tožba vlaga 
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resnično šele takrat, ko se neplačevanje obveznosti kopiči in nenehno ponavlja, kljub 
večkratnemu opominjanju in opozarjanju na možne posledice.  
Postopek pred sodiščem se običajno konča s sodbo sodišča, s katero je pravnomočno 
odločeno v prid Stanovanjskega sklada.  Pravnomočna sodba predstavlja izvršilni naslov, na 
podlagi katerega nato sklad izvrši izselitev iz stanovanja, v kolikor tudi po odločitvi sodišča, 
tako najemnina kot tudi obratovalni stroški še vedno niso poravnani. Navedeno pomeni, da je 
še vedno mogoče tudi po izdaji pravnomočne sodne odločbe najemno razmerje nadaljevati, v 
kolikor se najemnik drži dogovorov, poravna vse dolgove za nazaj ter pravočasno poravnava 
vse novo nastale obveznosti iz najemnega razmerja. V nasprotnem primeru pa žal sledi le 
deložacija. 
In nenazadnje je tudi po opravljeni deložaciji, ob pogoju, da deložirani najemnik poravna vse 
svoje dolgove iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega 
postopka, še vedno mogoče sodelovati na novem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem (3. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Ur. l. RS. št. 14/04 in 
spremembe). 
Kakršnokoli drugačno ravnanje Stanovanjskega sklada, kot se predpostavlja v svetniškem 
vprašanju, bi bilo v nasprotju tako z zakonodajo kot s samim namenom pravnomočne sodne 
odločbe in ne nazadnje tudi z gospodarno politiko poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica, kjer na listi čaka na svojo priložnost še vedno okrog 155 upravičencev 
do neprofitnih stanovanj. 
Zaradi varstva osebnih podatkov, Stanovanjski sklad podaja le splošno obrazložitev postopka 
v navedenem spornem primeru. 

 
  
4.     SVETNIK SREČKO TRATNIK  je postavil naslednje vprašanje:   

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

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje smo poslali 
Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, ki upravlja z omenjeno športno površino. Posredovali 
so nam odgovor, ki ga v skrajšani obliki povzemamo. 
Javni zavod za šport Nova Gorica je zaradi dotrajanosti zamenjal tri centralne razpršilce na 
glavnem igrišču v športnem parku. Dodatno so zamenjali tudi električno napeljavo, ki skrbi za 
start razpršilcev. Naknadno se je izkazalo, da je bil eden izmed novih razpršilcev pokvarjen, 
kar je pustilo posledice na travnati ruši.  
Takoj, ko so opazili poškodovano rušo so pričeli s sanacijo, tako da se je stanje travnate ruše 
že v mesecu juliju normaliziralo.  

 

 
5.  SVETNIK STANKO ŽGAVC je postavil naslednje vprašanje: 

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

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Obnovo dveh starih javnih pip na Gradišču je realiziral še Oddelek za gospodarstvo MONG 

Gorica, in sicer na pobudo KS in svetnika Mira Kerševana. Oddelek za gospodarstvo je 

namreč v okviru področja proračuna za gospodarstvo imel na voljo sredstva tudi za ureditev 
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turistične infrastrukture, v okviru katere je obnavljal pešpoti, kolesarske poti, postavljal 

turistično signalizacijo, pa tudi obnavljal stare in dotrajane javne pipe, večinoma na pobudo in 

v dogovoru s posameznimi krajevnimi skupnostMi. Stroški obnove obeh javnih pip vključno z 

obnovo in priklopom so znašali 2.130,00 EUR.  

V okviru navedene postavke sredstva niso planirana za obnovo mrliških vežic, je pa v Načrtu 

razvojnih programov za obdobje 2012-2016 predvideno, da se bo v letih 2015 in 2016 izvajala 

gradnja poslovilnega objekta na Gradišču. Za sodelovanje pri tej investiciji bo potrebno 

nadaljevati pogovore z Občino Renče-Vogrsko, ki tudi uporablja pokopališče na Gradišču za 

potrebe naselja Oševljek.   

 
 
6.      SVETNIK STANKO ŽGAVC je postavil naslednje vprašanje: 

Sprašujem, ali registrirane dejavnosti javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o. pokrivajo 
vsa potrebna opravila za dejavnost tega podjetja v Mestni občini Nova Gorica?  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je po posvetovanju z Javnim 
podjetjem Mestne storitve d.o.o. posredoval naslednji odgovor: V okviru analize in 
usklajevanja aktov o ustanovitvi vseh javnih podjetij MONG je v teku tudi celovito 
pregledovanje  Akta o ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje 
mesta d.o.o iz leta 2003. Akt v 4. členu definira dejavnosti, za katere je družba registrirana in 
na podlagi katerih opravlja dela in storitve. Leta 2008 je bilo javnemu podjetju skladno z novo 
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti s strani Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES) izdano Obvestilo o določitvi novih podatkov o glavni 
dejavnosti, s čimer se je izvedla prevedba glavne dejavnosti. 
Glede na strategijo o pridobivanju in opravljanju novih del in storitev se bo sočasno z 

uskladitvijo celotnega Akta, družba Mestne storitve d.o.o. registrirala tudi za nove dejavnosti, 

kar bo tudi ena izmed vsebin prihodnjih sej mestnega sveta MONG. 

 
 
7.      SVETNIK OTON FILIPIČ  je postavil naslednje vprašanje:  

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

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Nobeden občinski 
predpis samostojnemu svetniku ne onemogoča dobivanja obvestil v zvezi s kadrovskimi 
zadevami. Tako je samostojni svetnik, kot tudi ostali vodje klubov svetnikov, prejel v 
letošnjem letu dokazljivo vsa obvestila v zvezi s kadrovskimi zadevami, in sicer v naslednjih 
terminih: 9. 1., 15. 2., 22. 3., 25. 4., 6. 6., 19. 6. in 20. 6. 2012. Omenjene navedbe je možno 
preveriti pri višjem svetovalcu za mestni svet in pri vsakem izmed vodij klubov svetnikov. 

 
 

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

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Za junijsko sejo 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 14. 6. 2012, je odbor za gospodarstvo 
sprejel predlog dodatnega sklepa k predlagani točki dnevnega reda – Predlog Sklepa o 
seznanitvi s poročilom o delovanju družbe GAJ d.o.o.. Predlagana točka dnevnega reda je 
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bila na predlog svetnikov umaknjena iz dnevnega reda in s tem je bila odboru odvzeta 
možnost, da v razpravi poda predlog dodatnega sklepa k omenjeni točki. Odboru za 
gospodarstvo tako ostane edina možnost, v kolikor na svojem stališču vztraja, da junijski 
sklep odbora poda na naslednji seji mestnega sveta v okviru točke – Pobude, predlogi in 
vprašanja svetnic ter svetnikov. 
 
  
9.     SVETNIK BORIS RIJAVEC je postavil naslednje vprašanje:  

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

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Že na sami seji MS je 
župan odgovoril svetniku, da se od reorganizacije dalje za vse zadeve, ki so vezane na KS, 
zainteresirani lahko obrnejo na Matejko Ambrož, ki bo poskrbela za potrebno koordinacijo in 
posredovanje odgovorov.  
Za vodovod Grgar - Fobca je v proračunu MONG za leto 2012 na postavki 07219 rezerviranih 
15.000,00 EUR za namen priprave kompletne dokumentacije PZI, PGD in DIIP.   
Za izgradnjo vodovoda  Grgar - Fobca je pripravljena IDZ (idejna zasnova) za izvedbo 
javnega vodovoda, fekalne kanalizacije, črpališča fekalij in MKČN. Idejna zasnova je 
postavljena na nova izhodišča, in sicer po novem ni potrebno  graditi črpališča, saj je vodovod 
zdaj napajan iz vira "Mrzlek", dodana pa je zahteva po ureditvi fekalne kanalizacije in čiščenja 
fekalnih vod. 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ( PGD) in projekt za izvedbo (PZI) sta  v fazi 
naročila, bosta  pa vsekakor pripravljena še v tem letu. 
 
 
10.   SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:  

Ko sem prihajala sem, sem opazila, da krožišče oziroma to bivše krožišče »plastik 
fantastik« po Špacapanovo, sedaj opozarja nase v centru mesta s poraslostjo s prav 
velikim  plevelom. Očitno pa to nobenega ne moti in niti nihče tega ne opazi. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Zelenica v krožišču, ki ga svetnica navaja je bila urejena kot začasna rešitev, saj se stroka ni 
mogla dogovoriti, ali naj bo površina v ravnini, ali naj bo oblikovana kot hribček. Načrt 
hortikulturne ureditve je predvideval zasaditev hribčka z vrtnicami in grmovnicami. Ker je bil v 
pripravi natečaj za celovito prenovo osrednjega dela Kidričeve ulice v Novi Gorici, smo se 
odločili za začasno racionalno rešitev, in sicer, da se površino uredi kot začasno zelenico.  
Na tej zelenici se izvaja košnja v skladu z letnim programom izvajanja GJS »urejanje in 
čiščenje javnih površin za mesto Nova Gorica…«. Le ta pa zagotavlja standard v skladu z 
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, kar pomeni, da se v poletnih mesecih zelenic ne zaliva 
in zato marsikje požene tudi plevel, ki pa kasneje s košnjo izgine. Zelenica je bila v tem letu 
že večkrat pokošena, prav tako je bila košnja opravljena  tudi po prejemu tega vprašanja kot 
redna košnja v skladu z letnim programom izvajanja del. 
 
 
11.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje: 
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Potem bi seveda rada sprožila problem javnih del, ker nisem dobila danes oziroma 
nismo uspeli rešiti zadeve tako kot sem mislila, da bomo, si pa bom drznila sprožiti s 
svetniškimi pobudami oziroma vprašanji. Tudi ob dogovoru z županom. 
Namreč, ko smo sprejemali proračun, smo nekateri svetniki opozarjali, da smo v krizi, 
če še tega nismo v Novi Gorici opazili in je bilo potrebno imeti najbrž rezervacijo 
sredstev tudi za izjemne primere. Država je ponovno razpisala sredstva za javna dela, 
vendar seveda lokalna skupnost mora prispevati določen del sredstev. Se pravi tisti 
delodajalec, ki vloži, da bi nekoga zaposlil preko javnih del, mora dobiti tudi soglasje 
oziroma podpis od občine, če ne njegova dokumentacija ni popolna. In tu smo seveda 
izviseli, delodajalci namreč.  
Zato sprašujem, kaj bomo sedaj tu naredili, ker sredstva namreč so do določenega 
časa, to pomeni, da druge občine, ki mogoče ta sredstva imajo, se pravi, tisti iz drugih 
občin bodo ta sredstva prej porabili, in lahko se zna zgoditi, ko bomo mi imeli rebalans 
proračuna, da ne bomo imeli koga več zaposliti. To mislim. Zato sprašujem, ali se še da 
kaj narediti, ali se ne da narediti, ali bomo čakali do meseca septembra oziroma 
praktično do oktobra, ko je konec razpisa? 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V okviru proračunske postavke 09.004 je zagotovljenih še dovolj sredstev za sofinanciranje 
stroškov zaposlitve brezposelnih oseb v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih, 
zaradi česar je Mestna občina dne 19.7.2012 na spletni strani MONG objavila drugo javno 
povabilo za sprejem vlog za sofinanciranje. 
 
         
12.    SVETNIK ROBERT ŽERJAL je podal naslednjo pobudo: 

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

  
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Na pobudo svetnika so se 
določene aktivnosti v zvezi z omenjenima podvozoma začele že v novembru 2011. MONG je 
s problematiko seznanila tako upravljavca ceste (DRSC) kot tudi železnice. Iz dopisa, ki nam 
ga je posredovalo podjetje Slovenske železnice infrastruktura d.o.o., izhaja, da rekonstrukciji 
podvozov nista predvideni. Za dokončno ureditev problema bi bila potrebna celovita 
rekonstrukcija oz. novogradnja podvozov in rekonstrukcija ceste. Po podatkih, ki smo jih dne 
4.9.2012 prejeli od pooblaščenca DRSC, podhod na Bazari ni predviden za rekonstrukcijo, 
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ker se bo problematika reševala z obvoznico Volčja Draga. Za podvoz Štanjel pa je v teku 
izdelava PZI dokumentacije modernizacije ceste Branik-Štanjel od km. 8.500 do km 11.800 
vključno s poglobitvijo ceste na območju podvoza, tako, da bo svetla višina podvoza 
omogočala normalen promet tovornih vozil.  
 
 
 
 
 
           VIŠJI SVETOVALEC ZA MS 
                                                                                                       Miran Ljucovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


