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Številka: 900-11/2014-30 
Nova Gorica, 24. junij 2014   
  
 
 

O D G O V O R I 
 

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

 
 
 
39. SEJA MESTNEGA SVETA, 3. julij 2014 
 
 
1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podal naslednjo pobudo:   
Spoštovani g. župan, še nekaj dni nas loči od svetovnega nogometnega prvenstva v 
Braziliji. 
Predlagam vam, da vsem ponudnikom gostinskih storitev v MONG izdate sklep oziroma 
soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala v času 
nogometnega SP v Braziliji 2014.  
Pobudo podajam zaradi poznih terminov nogometnih tekem, ki se bodo zaradi časovne 
razlike v Braziliji odvijale v nočnem času. Predlagam, da podate splošno izjemno 
soglasje do 02.00 ure v času od 12. junija 2014 do 14. julija 2014 in o tem obvestite vse 
ponudnike gostinskih storitev in tržni inšpektorat. S soglasjem boste prihranili 
marsikatero pot na občino gostincem v MONG. Izredno soglasje lahko podate na 
podlagi 9. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij. Ta člen je pri izrednem soglasju v času novoletno božičnih praznikov v 
preteklosti že uporabljal prejšnji župan. 
Naprošam vas, da me o vaši odločitvi obvestite do srede, 11. 6. 2014. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Navedeni člen omenjenega Pravilnika ni ustrezna pravna podlaga, ki bi županu omogočala 
izdajo splošnega soglasja za vse gostince. Izdaja takega soglasja tudi ni predvidena ne v 
pravilniku ne v občinskem odloku, ki ureja to področje. Razlog za to je v tem, da se skladno z 
odlokom posameznemu gostincu, ki da vlogo za tak primer izda posamično soglasje, v kolikor 
izpolnjuje določene pogoje (predvsem vezano na kršitve javnega reda in miru, hrupa,..), ki jih 
je potrebno pred izdajo posamičnega soglasja vsakokrat preveriti. 
 
 
38. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. maj 2014  
 
 
1. SVETNIK BOJAN BRATINA  je podal naslednjo pobudo:    

Glede tretjega vprašanja se zahvaljujem za poslan odgovor v zvezi z začetkom 
gradnje urgence pri Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Iz odgovora 
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lahko slutimo, da se izmika gradnja urgence na Goriškem. Ob dejstvu, da se 
dokončne odločitve sprejemajo na Ministrstvu za zdravje in je iz odgovora čutiti tudi 
nemoč bolnišnice, predlagam, da se s problemom jasno in odločno spoprime tudi svet 
regije. Verjetno ni časa, da bi posamezni občinski sveti oblikovali stališča, zato naj 
župani vseh občin Goriške statistične regije postavijo brezkompromisne zahteve, da 
se razrešijo vsi problemi in se takoj začne graditi urgentni center, ki je že bil kot 
prednostni prvi na listi, sedaj pa naj bi bil na osmem mestu. Svet regije mora 
ministrstvu posredovati popolne informacijo o problematiki in predvidenih rešitvah, da 
preprečimo skrivanje za nerešljive zadeve, ki so izven kroga  odločanja ali ministrstva 
ali vlade. Predlagam tudi, da svet regije o stališčih in sklepih obvesti Mestni svet 
MONG in ostale občinske svete naše regije.  

 
Župan je posredoval naslednji odgovor: Predlog svetnika sprejemamo. Izvedli bomo vse 
predlagane aktivnosti ter mestni svet seznanili z morebitnimi stališči in sklepi Sveta regije.   
 
 
2. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Dajem pobudo, da Mestna občina Nova Gorica ponudi brezplačno gostovanje na 
spletnih straneh društvom in neprofitnim organizacijam iz MONG. 
Obrazložitev: Društva in razne neprofitne organizacije nimajo vedno možnosti, da si 
vzpostavijo spletno stran, zato bi jim lahko MONG omogočila gostovanje na spletnih 
straneh z dodelitvijo domene in seveda s sprejetjem ustreznega pravilnika. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Uprava Mestne občine 
Nova Gorica ne vzdržuje lastnega spletnega strežnika,  ker je to veliko dražja varianta od 
gostovanja na strežnikih ponudnikov teh storitev. V kolikor bi sprejeli pobudo svetnice, bi 
občina morala društvom neposredno iz proračuna kriti stroške gostovanj in registracije domen 
društev, to pa je z vidika javnofinančnih predpisov nedovoljeno.  
Ob tem želimo opozoriti, da so stroški gostovanja spletnih strani in registracije domen 
relativno majhni ( gostovanja od 30 eur letno navzgor pa tudi navzdol, registracije domen cca 
15 eur letno) in ne bi smeli predstavljati ovire pri delovanju društev in organizacij. Mnogo je 
tudi brezplačnih rešitev, ki se jih društva že poslužujejo. Veliko  društev ima kreirane lastne 
Face Book profile in so prisotna na družabnih omrežjih, kar jim povečuje prepoznavnost in 
možnost obveščanja svojih članov, obiskovalcev in širše javnosti. Uprava MONG že sedaj 
pomaga in širi novice o delovanju društev na svojem spletnem mestu www.nova-gorica.si v 
rubriki InfoGoriška. Vse novice primernih vsebin, ki nam jih društva in organizacije pošljejo, 
pravočasno objavimo.  
Menimo, da je večji strošek in težava pri izdelavi spletne strani ter vzdrževanju le-te, če 
društva nimajo lastnih kadrov in entuziastov iz tega področja.Tovrstni strošek pa je možno 
vključiti v prijovo na najrazličnješe javne razpise, ki jih objavi Mestna občina. Vsekakor pa 
lahko v bodoče društvom, ki tega področja ne obvladujejo dovolj, nudimo neformalno pomoč z 
nasveti kako povečati svojo prepoznavnost na spletu na učinkovit in racionalen način.   
 
 
3. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Dajem pobudo, da Mestna občina Nova Gorica  prizadetim v poplavah v Srbiji in Bosni 
in Hercegovini s posebnim sklepom mestnega sveta nameni denarno pomoč v višini 
10.000 EUR. 
Sredstva naj se poiščejo  v proračunu MONG v postavki 2302 Posebne proračunske 
rezerve in programi pomoči v primeru nesreč. 
MONG na svojih spletnih straneh sicer obvešča  občanke in občane o tem, kdo so 
organizatorji zbiranja pomoči. 

 

http://www.nova-gorica.si/
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Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Tudi v MONG so se številni odločili, da 
pomagajo prizadetim v nedavnih poplavah v BiH in Srbiji. Zbiranje pomoči je med drugimi 
organiziral tudi Rdeči križ - Območno združenje Nova Gorica. Pomoč je prispevalo veliko 
posameznikov, Rdeči križ, Društvo SLOGA, pravoslavna cerkev, goriške občine ter veliko 
število goriških podjetij. V pomoč se je vključila tudi MONG, ki iz proračuna krije stroške 
prevoza skupaj s sosednjimi občinami, avtoprevozniki pa so samo storitev prevoza ponudili 
brezplačno. Poleg tega je naša občina za pomoč v okviru razpoložljive opreme civilne zaščite, 
podarila Republiki Bosni in Hercegovini opremo za razvlaževanje prostorov (generator 
toplega zraka  b70 410m3/h, generator toplega zraka gh12, razvlažilec kt 190 100m3, 
generator toplega zraka električni 200m3/h), ki se jo lahko uporabi v  funkciji razvlaževanja in 
sušenja poplavljenih prostorov. 
 
 
4. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog:   

Na nekdanjem solkanskem polju, ki je danes v večini pozidano, v bližini Supernove, je 
ostala še ena murva kot simbol nekih drugih časov, četudi je ohranjenih še nekaj murv 
na solkanskem polju preko meje v Italiji, ob Soči.  
Gre namreč v pozabo, da so bile murve posajene zaradi gojenja sviloprejk in da je 
svilogojstvo in z njim povezano gojenje murv sodilo med najstarejše monokulture na 
Goriškem. O tem je pisala etnologinja Vesna Mia Ipavec v svoji knjigi leta 2008 in 
dovolite, da citiram: »S kavalirji, tako v narečju imenovanimi gosenicami sviloprejke, 
so se v preteklosti bavili nekateri plemiči in meščani, velikemu delu kmečkega 
prebivalstva pa je prodaja svilenega pridelka predstavljala enega glavnih in pogosto 
tudi prvih letnih virov dohodka. V slovenskem merilu je svilogojstvo najbolje in najdlje 
uspevalo v  ravnini med reko Sočo in Vipavo, na tako imenovani Goriški ravani ter 
deloma v spodnji Vipavski dolini.  V ravnini, kjer se zaradi megle in pogostih pozeb 
niso ukvarjali s sadjarstvom in vinogradništvom, se je v spomladanskem času odvila 
svilogojska sezona.« 
Predlagam, da se to murvo zaščiti, vzdržuje in seveda ustrezno opiše ter se jo vključi 
tudi v turistično ponudbo Nove Gorice.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Uprava 
MONG pobudo svetnice v delu, ki se nanaša na to, da se ustrezno ovrednoti in ohranja 
spomin na vlogo, ki jo je murva imela v lokalnem gospodarstvu in načinu življenja še ne tako 
daleč nazaj, vsekakor sprejema. Ob tem spominja, da se je pri prenovi Bevkovega trga ves 
čas skrbelo, da se v največji možni meri ohranijo murve v samem središču mesta, kot 
pomemben pričevalec kulture in identitete našega prostora.  
Žal pa nismo uspeli natačneje locirati navedenega drevesa, da bi presodili ali je njegova 
izjemnost in pričevalnost ustrezna, da je smisleno pristopiti z ustrezno pobudo na pristojni 
Zavod za varstvo narave ter sprožiti postopke za vpis omenjenega drevesa med naravne 
znamenitosti oziroma dediščino. Zato prosimo svetnico, da se s pobudo obrne neposredno na 
oddelek.  
 
 
5. SVETNIK MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog:  :   

Dajem predlog, da se pripravi Program varovanja okolja Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2015-2020. 
Glede na vključenost mestne občine v projekt »We are the planet- mi smo planet 
(zemlja)« na dogodek katerega smo mestni svetniki lepo vabljeni in  tudi glede na 
ustrezno strokovno službo predlagam, da se na mestni občini prične s pripravo 
strategije varovanja okolja. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Uprava 
MONG že več let pristopa sistematično k pokrivanju okoljskih vsebin. V preteklost, je tudi 
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pristopila k pripravi Programa varstva okolja, ki je sicer po Zakonu o varstvu okolja predpisan, 
vendar brez zavezujočih rokov. Zaveza k pripravi programa je z leti zvodenela, saj se te iste 
vsebine pripravljajo v okviru drugih zakonov in podzakonskih aktov. Ne glede na to in ne 
glede na večje število okoljskih vsebin s katerimi se uprava MONG dejansko že ukvarja 
(meritve kvalitete zraka, strateška karta hrupa, operativni program varstva pred PM10,…), bi 
konec letošnjega leta oziroma začetek naslednjega želeli pristopiti k zadevi s pripravo 
Poročila o stanju okolja, ki je prva faza izdelave Programa varstva okolja. Pobudo svetnice 
razumemo kot spodbudo k nadaljevanju začrtanih aktivnosti in jo zato sprejemamo.  
 
 
6. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je postavil naslednje vprašanje:    

Imel bi eno vprašanje.  
Na začetku mandata, g. župan, sem vam postavil svetniško vprašanje glede 
problematike, ki se odvija že kar nekaj let v Novi Gorici, in sicer glede lastništva tako 
imenovanega »komiteja« na Kidričevi 9. Takrat sem vam postavil vprašanje in dobil 
sem odgovor, da bo to nedvomno postalo lastnina MONG, vendar zadeve niso šle v 
tej smeri. Pred kratkim sem bil obveščen, da Socialni demokrati rubijo Slovenski 
ljudski stranki zaradi neplačevanja najemnin v tisti stavbi, njihovo lastnino.  
Mislim, da je delovanje političnih strank in list v tej občini zelo, zelo neurejeno, da si 
vsak pomaga kot ve in zna, ampak kaj takega se v Novi Gorici še ni zgodilo. V 
zgradbi, ki jo niso nikoli kupili, ki so si jo prilastili, da ne uporabim še kakšne hujše 
besede, da so jo slovenskemu narodu po letu 1991 ukradli in si jo sedaONGj lastijo in 
da se to dogaja na takem nivoju, je popolnoma nesprejemljivo.  
Zato vas sprašujem, kaj ste naredili za to, da bi zaščitili lastnino MONG, kot ji po 
zakonu tudi pripada? Mislim, da je to nesprejemljivo in da je te stvari potrebno 
razrešiti. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: V zvezi z lastništvom 
objekta na Kidričevi 9 v Novi Gorici je potekal sodni postopek, v katerem je Okrožno sodišče v 
Novi Gorici z izdajo sodbe pod opr. št. I P 127/2010 z dne 20.12.2010 zavrnilo zahtevek 
občine na izpodbijanje vpisa lastninske pravice pri navedenem objektu v korist tožene stranke 
Socialni demokrati in hkrati zavrnilo predlog za vpis lastninske pravice v korist občine. Zoper 
navedeno razsodbo se je občina pritožila, Višje sodišče v Kopru je s sklepom z dne 12.4.2011 
sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici potrdilo. Z izdajo sklepa drugostopenjskega sodišča 
je bilo o zahtevku občine pravnomočno in dokončno odločeno.    
Po pregledu tožbe, ki jo je v zgoraj navedenem postopku za mestno občino vložil odv. 
Završek iz Ljubljane, ugotavljamo, da je bil tožbeni zahtevek formuliran striktno po sklepu MS 
MONG št. 900-2/2006 z dne 18.3.2010. Glede na to, da je bila mestna občina v tem postopku 
neuspešna in se sedaj ugotavlja, da obstajajo tudi druge možne pravne podlage za vložitev 
tožbe, se proučuje in tehta katera od pravnih podlag omogoča  največjo verjetnost uspeha 
v postopku na sodišču.  
 
  
7. SVETNIK ALEŠ JAKIN je postavil naslednje vprašanje:   

Zanima me, ali je investicija Mrzlek zaključena in če je zaključena, ali je bila ustrezno 
prenesena v knjige MONG in nato naprej z ustrezno pogodbo o upravljavcu? 
   

Urad direktorja občinske uprave  je posredoval naslednji odgovor: Investicija »Zaščita 
vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva Trnovsko Banjške planote in Brd« se je že 
zaključila. Delno je bila financirana iz evropskih kohezijskih sredstev. Investitor je bila Mestna 
občina Nova Gorica, zato je bila v celoti evidentirana v knjigah občine po posameznih 
mesecih glede na izvajanje del. 
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V letu 2014 bo prenesena javnemu podjetju v najem. Ker se bo investicija izločila iz investicij 
v teku, se bo bistveno  povečala višina  amortizacije infrastrukture, ki jo ima v najemu podjetje 
Vodovodi in kanalizacija d.d.. Na podlagi tega se bo povišala višina najema infrastrukture, ki 
jo bodo morali plačevati MONG-u. Zaradi tega se bo morala tudi cena odjemalcev na 
območju vseh občin, ki jih oskrbujejo Vodovodi in kanalizacija d.d., ustrezno spremeni. 
Dogovor z ostalimi občinami je, da se predlog nove cene pripravi za leto 2015. Preliminarne 
izračune, ki bodo izkazovali povišanje omrežnine,  je javno podjetje že izdelalo in vam jih 
posredujemo v nadaljevanju. 
 
"Izračun dela cene za gospodarsko javno službo oskrbe z vodo, ki pokriva stroške uporabe 
javne infrastrukture - OMREŽNINA" 
 
Cene omrežnine bi se morale izračunati in uveljaviti na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/2012) 
 
6. točka 16. člena Uredbe določa, da omrežnina vključuje: 

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca 

javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, 

ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, 

- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 
službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih 
pogodb. 

 
Znesek najemnine, ki so ga vse občine zaračunale družbi za uporabo javne infrastrukture, ki 
se potrebuje za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je v letu 2013 znašal 
774.997 evrov. Obračunana amortizacija gospodarske javne infrastrukture, ki se uporablja za 
dejavnost oskrbe z vodo pa je znašala 750.376 evrov.  
 
V vrednostih infrastrukture niso upoštevane vse vrednosti investicij, ki so bile zaključene od 
1.1.2010 dalje. Ocenjujemo, da je predvsem zaradi izvedbe (zaključka) kohezijskega projekta 
dejanska vrednost infrastrukture, ki jo družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
uporablja za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, višja za 21.940.464 
evrov. V tem znesku niso upoštevane vrednosti investicij, za izvedbo katerih občine niso 
pooblastile javnega podjetja (vrednosti investicij, ki so jih občine same izvajale). Dejanska 
višja vrednost infrastrukture, ki bi jo bilo potrebno upoštevati pri določitvi zneska najemnine za 
njeno uporabo, bi zato morala biti višja od zneska najemnine za leto 2013. Ker celotna 
vrednost teh investicij še ni razdeljena na posamezna osnovna sredstva (posamezne 
cevovode, objekte, opremo, ipd.), ustreznega zneska najemnine ni mogoče ugotoviti, ampak 
ga je mogoče zgolj oceniti. Z uporabo povprečnih stopenj amortizacije objektov (3%) in 
opreme (10%) tako ocenjujemo, da bi bil letni znesek dodatne najemnine, ki bi ga družba za 
uporabo javne infrastrukture morala plačati občinam, znašal 667.925 evrov. Ker se 
novozgrajena sredstva že uporabljajo, bi bilo potrebno ta znesek najemnine upoštevati pri 
kalkulaciji cen omrežnine (in ga tako prenesti na uporabnike storitev javne službe in del na 
opravljanje posebnih storitev). 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201287
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201287
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Tabela 1:   Stroški javne infrastrukture, ki bi se morali prenesti na uporabnike – plan leto 
2014 

 

Stroški omrežnine  
Predračun          

Dodatni 
predračun 

Ocenjen 
predračun  

2014* 2014** 2014*** 

1. Strošek amortizacije **** 694.116 777.587 1.471.703 

2. Strošek zavarovanja infrastrukture 9.070 10.161 19.232 

3. Strošek odškodnin, služnosti, … 65.400 0 65.400 

4. Strošek obnove in vzdrževanja priključkov  640.508 0 640.508 

5. Strošek kmetijskih nadomestil 0 0 0 

6. Plačilo za vodno pravico 0 0 0 

7. Obresti za financiranje gradnje 0 0 0 

Skupaj stroški 1.409.095 787.748 2.196.843 

*pripravljen na podlagi predračuna amortizacije za sredstva v najemu za leto 2014 in določili Uredbe.  
**dopolnitev z ocenjeno letno vrednostjo obračunane amortizacije in s tem najemnine od investicij, ki so 
bile zaključene od 1.1.2010 dalje skupaj z povečanim zavarovanjem za to infrastrukturo (676.653 
evrov), z najemnino za vodovodni sistem Hubelj v višini 109.662 evrov, ki je bila navedena v elaboratu 
za cene za Občino Ajdovščina (gradivo za 22. Redno sejo dne 6.12.2012). 
***Ocenjena vrednost načrtovanih stroškov, ki bi se v skladu z določili Uredbe o metodologiji 
oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo morali upoštevati v izračun cen 
omrežnine. 
****Strošek najema osnovnih sredstev (gospodarske javne infrastrukture) je izkazan le v višini, ki se ga 
v skladu z določili Uredbe prenese na uporabnike gospodarske javne službe. Celotni znesek najemnine 
za uporabo gospodarske javne službe, ki ga bodo občine zaračunale javnemu podjetju, je za 47.028 
evrov višji; ta znesek se nanaša na izvajanje posebnih storitev. 
 

Tabela 2:   Predračunske cene omrežnine za leto 2014  

 

VODOMER 
pretok 

  
faktor 

omrežnine  
UREDBA    

OMREŽNINA V EUR 
NA VODOMER NA MESEC 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

DN (mm)  DN (¨")  (v m3/h) VELJAVNA CENA PLANSKA CENA* RAZLIKA 

    3 1 3,3313 5,3726 2,0413 

15  1/2 3 1 1,9948 5,3726 3,3778 

20  3/4 5 1 3,3313 5,3726 2,0413 

25 1 7 3 4,9870 16,1178 11,1308 

30 5/4 12 3 7,9792 16,1178 8,1386 

40 6/4 20 10 13,3053 53,7260 40,4207 

50 2 30 15 19,9480 80,5890 60,6410 

80 3 100 50 66,4867 268,6300 202,1433 

100 4 150 100 99,7400 537,2600 437,5200 

150 5 300 200 199,4800 1.074,5200 875,0400 

 

* planska cena je izračunana na podlagi ocenjenih vrednosti, končne vrednosti bodo znane po prenosu 
v najem 
 

 
8. SVETNIK ROBERT ŽERJAL je postavil naslednje vprašanje:   

Bom izjemno kratek. Imam vprašanje, kdaj bo MONG objavila razpis za izbiro 
izvajalca za izgradnjo telovadnice v Dornberku?          
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Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: MONG je dne 23. 5. 2014 pod št. 
NMV1302/2014 že objavila javno naročilo za gradnjo telovadnice pri OŠ Dornberk – začetna 
dela.  
 
 
9. SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal naslednji predlog in postavil vprašanje:   

Na pobudo Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino predlagam, da se takoj odstrani 
zimzelena živa meja ob lokalni cesti na Gradišču nad Prvačino med stanovanjskima 
hišama številka 12 in 14 oziroma na parceli številka 510/1 k.o. Gradišče. KS Gradišče 
je dobila v vednost dokončen sklep sodišča o odstranitvi navedene žive meje.   
Razraščena živa meja, ki raste na cesto ovira vožnjo vozil v tem delu ceste, srečanje 
dveh vozil je nemogoče, nevarno je tudi za pešce, zaradi ovinka je del ceste 
nepregleden in kljub prometnim znakom prihaja do kritičnih situacij.  
Na Gradišču smo dobili informacijo, da naj bi se z odstranitvijo žive meje počakalo do 
takrat, ko se bo saniralo ta del trase ceste Dornberk – Renče. Ker pa se to še ne bo 
zgodilo tako hitro, predlagamo,da se živo mejo v skladu z odločitvijo sodišča, takoj 
odstrani.  
Sprašujem tudi, kdo v občinski upravi je odgovoren da poskrbi, da se realizira 
odločitev sodišča? 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Projektna pisarna, ki vodi 
investicijo modernizacije ceste skozi Gradišče, je bila v začetku aprila pisno obveščena , da  
je zaključen postopek sodne določitve meje med lokalno cesto, ki je predmet modernizacije in 
parcelo št. 510/1 k.o. Gradišče v lasti fizične osebe. Kot je že iz naslova postopka razvidno, 
se je v pravdni zadevi odločalo le o meji. Sam postopek se z živo mejo, ki je predmet spora, 
ni ukvarjal. V začetku junija je Inšpekcijska služba Medobčinske uprave MONG in Občine 
Brda izdala odločbo, s katero je naložila Cestnemu podjetju Nova Gorica d.d. kot vzdrževalcu 
lokalne ceste, odstranitev žive meje v varovalnem pasu ceste ter pogojem, da ukrep začne 
veljati z začetkom izvedbe rekonstrukcije ceste v območju vegetacije. 
Vezano na sprejeti proračun MONG za leto 2014 in NRP 2014--2017 je začetek investicije za 
obravnavan odsek planiran za november 2014, zaključek pa za marec 2015. 
 
 
10. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednje vprašanje:    

Član sveta zavoda Osnovna šola Šempas in nekaj zaskrbljenih staršev iz Šempasa mi 
je postavilo kar nekaj vprašanj v zvezi s prvo fazo dozidave in sanacije vrtca v 
Šempasu ter drugo fazo v katero naj bi bila vključena prometna ureditev pred šolo in 
vrtcem ter novi parkirni prostori. Naj povem, da otroci, vzgojitelji, učitelji in starši o 
izpolnitvi teh sanj čakajo že vrsto let. Število otrok v vrtcu in šoli se namreč iz leta v 
leto povečuje, prostora za dejavnost vrtca in šole pa je zato vedno manj. V vrtcu so 
otroci organizirani v osmih skupinah, skupine so polne. V zgradbi vrtca je prostora za 
šest skupin, dve že vrsto let gostujeta na šoli, vendar je tudi na šoli velika prostorska 
stiska. Na šoli je letos organiziran pouk v sedemnajstih oddelkih in šestih oddelkih 
podaljšanega bivanja. Na razpolago je le petnajst učilnic in telovadnica. Za potrebe 
devetletke so na šoli že pred leti spremenili v učilnice dve garderobi, eno zbornico in 
dva kabineta. Učitelji sedaj deloma poučujejo v matičnih učilnicah, deloma gostujejo v 
drugih prostorih po šoli. Delo zato ne poteka normalno in sproščeno.   
Širitev je v planirani zgradbi treh igralnic pri enoti vrtca. S tem bi se tudi sprostile 
učilnice na šoli, tako bi bili otroci, ki hodijo v vrtec vsi pod eno streho in lažja bi bila tudi 
organizacija popoldanskega varstva malčkov, pa tudi prometna varnost otrok in ostalih 
udeležencev je ogrožena. Ob jutranjih in popoldanskih konicah je tam promet zelo 
otežen in nevaren za otroke, saj se v bistvu tik pred šolo gnetejo avtomobili in avtobus. 
Verjetno bo potrebno pri projektiranju ureditve prometa dokupiti zemljišča, na katerem 
bi lahko uredili tudi novo zunanje igrišče za otroke vrtca ter novo dovozno pot, ki bi 
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varno povezovala magistralno cesto z vrtcem in šolo. S tem bi tudi bistveno 
razbremenili lokalno cesto skozi vas.  
Zato se obračam na občinsko upravo in jo prosim, da meni in vsem prizadetim 
posreduje odgovore na njihova vprašanja. Vprašanja so sledeča.  

 Za I. fazo dozidave in sanacije vrtca v Šempasu: 
Zanima jih, kako je z dozidavo vrtca v Šempasu? Sredstva za dozidavo naj bi bila 
zagotovljena v proračunu MONG za leto 2014 in v kakšni fazi je postopek? Ali je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje? Ali je bil objavljen razpis? Če ni bil odjavljen razpis, kdo 
je za to osebno odgovoren? Če je bil objavljen razpis, ali se je že izbral izvajalec in 
določen rok dokončanja investicije?  

 Za II. fazo, prometna ureditev pred šolo in vrtcem ter novi parkirni prostori:  
V kakšni fazi je postopek prometne ureditve pred šolo in vrtcem ter novi parkirni 
prostori?  
V imenu vseh prizadetih se vam že v naprej zahvaljujem za odgovor, katerega 
pričakujemo na julijski seji. 

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Gradbeno dovoljenje za celotno 
investicijo, to je I. in II. fazo smo pridobili 27. 5. 2014. Sedaj se izdelujejo projekti za izvedbo, 
ki so nujna podlaga za pripravo razpisne dokumentacije. Ko bodo projekti izdelani, bomo 
objavili razpis v obsegu, ki ga bodo omogočala razpoložljiva proračunska sredstva.  

 
 
11. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednje vprašanje:    

Sklicujem se na moje vprašanje z dne 18. 9. 2013 v zvezi  z objavo razpoložljivih 
evropskih sredstev za izgradnjo PARK AND RIDE PARKIRIŠČ (ali po naše  
PARKIRAJ IN ODPELJI SE) ob avtobusnih postajah. 
Glede na odgovor občinske uprave, da se proučuje možnost koriščenja le-teh 
sredstev, me zanima: 
1. Ali se je na tem področju kaj naredilo?  
2. Ali ste se morebiti povezali tudi z ostalimi občinami, da bi ta projekt izpeljali 
skupaj,  sicer bo žal še ena izgubljena priložnost za pridobitev sredstev za nadaljnji 
razvoj občine na tem segmentu. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Izgradnja Park&Ride parkirišč na območju obstoječih avtobusnih postaj javnega potniškega 
prometa (JJP) na urbanem območju Nove Gorice moramo razumeti skladno z relativno 
majhnostjo samega urbanega prostora, ekonomsko vzdržnostjo vlaganj vanje, širšega 
urbanega aglomerata med Novo Gorico, Šempetrom in Gorico ter nenazandje v luči regijske 
dostopnosti do t.i. funkcij regijskega središča, ki ga ta aglomerat opravlja za širše območje.  
Delno smo na to vprašanje skušali odgovoriti tudi v okviru projekta Pumas (financiran iz EU 
sredstev – Alpine programme), na podlagi katerega smo pridobili regijski programski, ki 
omogoča nadalnje pridobivanje sredstev za ukrepe trajnostne mobilnosti, med katere 
Park&Ride parkirišča sodijo.  
Pri pripravi Prometne strategije in posledično pripravi Prometnega načrta moramo izjemno 
paziti, da se t.i. Park&Ride predvsem umeščajo skladno z upoštevanjem t.i. večjih 
generatorjev prometa obenem pa ne na način, da bi tam, kjer se dostopnost do le-teh 
omogoča z JJP, avtomobilskega prometa ne privilegira. V principu ne gre za izgradnjo 
posebnih Park&Ride prostorov temveč in predvsem za ustrezno idetifikacijo le-teh, na že 
obstoječih lokacijah in vzpostavitev ustreznih razmerij in avtobusnih povezav, kar bi radi 
uredili skozi Prometni načrt. Slednji naj bi nam podal odgovor, ali je potrebno urediti nove 
lokacije za Park&Ride in kje so res potrebne. V kolikor bo temu tako, bomo seveda iskali za 
financiranje izvedbe tudi evropska sredstva. 
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12. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je podala naslednjo pobudo:     
V kratkem se predvideva s pričetkom rekonstrukcije zgradbe Zdravstvenega doma v 
mestu Nova Gorica. Ob zdravstvenem domu naj bi se za potrebe zdravstvenega doma 
gradila tudi garažna hiša. 
Po pogovoru z direktorjem Zdravstvenega doma g. Pintarjem, ki mojo pobudo podpira, 
dajem občinski upravi  pobudo, da  bi  se le-ta garažna hiša ustrezno poglobila še za 
pridobitev novih parkirnih prostorov tudi za stanovalce sosednjih stanovanjskih hiš.  
Glede na to, da se v našem mestu stvari po polžje odvijajo, upam, da bo ta pobuda   
pravočasno obrodila sadove. S tem naj bi se namreč dolgoročno rešilo problem 
parkiranja za najbližjo okolico zdravstvenega doma, istočasno pa bi mesto Nova 
Gorica na najcenejši možni način pridobilo nova parkirna mesta. 
Občinski upravi prepuščam tudi odločitev, ali naj bi bila ta garažna mesta brezplačna, 
najemna ali odplačljiva, vsekakor pa morajo biti za okoliške stanovalce neprofitna. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Problematike zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest za potrebe prebivalcev v 
stanovanjskih soseskah, ki so bile grajene v času, ko je bilo število avtomobilov na 
gospodinjsvo precej manjše kot je sedaj, se zavedamo. Pobuda, ki združuje potrebo po 
parkirnih mestih, se nam zato zdi smiselna in jo bomo temeljito preučili. Ob iskanju 
najprimernejših rešitev za gradnjo večjega števila garažnih parkirnih mest na območju 
Zdravstvenega doma, bo namreč potrebno poiskati ustrezno ravnotežje med povečanjem 
vpliva dodatnega števila parkirnih mest na že sedaj, z motornim prometom, zelo obremenjeno 
lokacijo ter zagovljanjem ustrezne varnosti in dostopnosti do osrednjega dela mesta in 
storitev Zdravstvenega doma za druge udeležence v prometu. Tu imamo v mislih predvsem 
ranljive skupine kot so otroci, starejši, invalidi, uporabniki Zdravstvenega doma ipd.  
 
 
13. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednja vprašanja:    

Na župana in občinsko upravo naslavljam sledeča vprašanja in prosim, da nam 
svetnikom na julijski seji podajo poročilo: 
1. V kakšni fazi izvajanja so še nerealizirani sklepi, ki smo jih sprejeli na sejah 

MONG? 
2.      Zakaj še niso bili realizirani?  
3.      Kaj je potrebno še narediti za njihovo realizacijo? 
4.      Kdaj pričakujejo, da se bo posamezen še nerealiziran sklep realiziral? 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Svetnici bomo odgovor 
posredovali naknadno. 
 
  
14.   SVETNIK ANTON PERŠIČ  je postavil naslednje vprašanje:    

Stopnja samooskrbe s hrano je v MONG na zelo nizkem nivoju, zato sprašujem, 
kakšno strategijo ima občina za izboljšanje samooskrbe s hrano in kakšne ukrepe je v 
zvezi s tem že sprejela? 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Dejstvo je, da občina nima sprejete posebne strategije za izboljšanje stopnje samooskrbe. Z 
gospodom Peršičem smo na  oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe imeli 
pred časom že nekaj sestankov na temo samooskrbe in skupne ugotovitve strnili v tri ukrepe 
s spodaj navedeno vsebino:  
 

 Sodelovanje s civilno iniciativo EKOCI Slovenije  
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V sodelovanju s civilno iniciativo EKOCI Slovenije smo organizirali okroglo mizo na temo 
samooskrbe, ki je bila 15. maja 2012 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica. Na okrogli 
mizi je sodelovalo veliko strokovnjakov s področja kmetijstva in tudi zainteresirane javnosti, ki 
so lahko sodelavcem civilne iniciative dali svoje kontakte za prejemanje obvestil te 
organizacije v zvezi z akcijami na temo samooskrbe. 
 

 Vrtičkarstvo v mestnem okolju 
 
V okviru projekta urejanja mestnih vrtičkov v Novi Gorici, katerega cilj je bil   
omogočanje neposredne pridelave ter zagotavljanje možnosti dostopa do minimalne 
individualne zunanje površine za tiste prebivalce v mestu, ki te možnosti nimajo. 
Za urejanje je predvidenih 5 lokacij, od katerih se je eno uredilo in opremilo na način, da smo 
lahko pristopili k oddaji vrtičkov v najem. Ti vrtički so danes že urejeni in obdelani. Nadaljnje 
urejanje za namen oddaje vrtičkov.je pogojeno z razpoložljivimi sredstvi, ki trenutno niso 
zagotovljena. Mestni vrtički se nahajajo na stavbnih zemljiščih znotraj urbanega območje 
mesta in so v lasti MONG.  
 

 Samooskrba 
 
Na pobudo svetnika je oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe podal tudi 
predlog odgovornim za prostorsko načrtovanje v mestni občini, da se uredi primestne vrtove, 
ki bi zadostovali občanom za ureditev vrtov za večjo samooskrbo z zelenjavo. Za take vrtove 
je potrebno  priskrbeti in urediti zemljišče, kjer bo vrtnarska proizvodnja dolgoročna in na 
katerih si bodo uporabniki lahko pridelovali zelenjavo za lastne potrebe. Občina le izjemoma 
razpolaga s kmetijskimi zemljišči, ki bi jih bilo na predlagan način mogoče urediti in prodati kot 
kmetijsko zemljišče zainteresiranim za samooskrbo ali oddajo v najem. Pri tem se je potrebno 
zavedati, da med pristojnosti mestne občine ne sodi urejanje kmetijskih zemljišč.  
Posamezniki ali organizirane skupine se za najem (oziroma za zakup) lahko obrnejo 
neposredno na lastnike kmetijskih zemljišč oziroma na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije – območna izpostava Nova Gorica. Prav tako pa morebitni interesenti za 
najem kmetijskih zemljišč v lasti MONG lahko podajo vlogo za najem oziroma zakup z 
namenom obdelave. 
 
Navedeni ukrepi v določenem delu gotovo pripomorejo k večji samooskrbi. Bo pa občinska 
uprava jeseni začela skupaj z ostalimi kompetentnimi inštitucijami pripravljati dolgoročno 
strategijo prehrambne oskrbe, ki bo celotno razrešila vprašanje povečanja lokalne pridelave in 
prodaje kmetijskih izdelkov.  
 
 
15. SVETNIK ANTON PERŠIČ  je postavil naslednje vprašanje:    

Zanima me v kakšni fazi je realizacija projekta "Dom krajanov Osek"? Odkar je župan to 
investicijo obljubil v predvolilni kampanii, imamo letos že tretjič v proračunu rezervirana 
sredstva za ta projekt, vendar, da bo dom zgrajen ni več stvar odvisna od krajanov in 
KS, kot se večkrat sliši, pač pa od druge višje sile in predvsem vas - občinske uprave, ki 
vas tudi sprašujem, kaj morate še narediti in ali lahko to tudi naredite, da bo investicija 
zaživela. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta MONG (v nadaljevanju OPN 
MONG), ki jo je podala KS Osek, iz naslova zagotavljanja možnosti izvedbe željenega objekta 
na predvidni lokaciji, je uprava MONG upoštevala v pripravljenem Odloku o spremembah in 
dopolnitvah OPN MONG, ki bo na seji 3. julija tudi podan v sprejem. S tem bodo podane 
ustrezne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo investicije. Ob tem moramo 
sporočiti, da je gradnja iz naslova OPN MONG možna tudi na podlagi sedaj veljavnih aktov 



 11 

vendar ne z enakim umeščanjem objektov na lokacijo. Uprava je, v okviru svojih pristojnosti in 
predpisanega postopka, KS Osek s spremembo omogočila željeno umestitev v prostor.  
 
 
16. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR  je podal naslednjo pobudo:      

Dajem sledečo pobudo oziroma vprašanje.  
Kot svetniška skupina Slovenske demokratske stranke se praktično že cel mandat 
zavzemamo za to, da bi končno uredili področje ravnanja z odpadki v naši mestni 
občini, se pravi, da bi le prišlo do ustanovitve javnega podjetja, v katerem bi imela 
občina oziroma občine Goriške neposreden nadzor.  
Vemo, da danes temu ni tako in v tem kontekstu bi rad opozoril oziroma postavil 
vprašanje. Ko smo usklajevali oblikovanje cen komunalnih storitev za uredbo o ravnanju 
z odpadki, je bilo na svetniških skupinah s strani direktorja Komunale povedano, da bo 
ob tej uskladitvi vrnjena tudi preveč plačana okoljska dajatev za odlaganje smeti, ki smo 
jo občani plačevali praktično štiri leta. Štiri leta smo to storitev Komunale preplačevali in 
iz tega naslova bi Komunala morala vrniti občanom 1,6 milijona evrov. To je bilo tudi 
rečeno, takrat obljubljeno. S tem smo potem to uskladitev cenika in cen tudi s to obljubo 
nekako potrdili. Sedaj zagovarjanje na to, da se bodo ta sredstva potem, ko so bila 
obljubljena, vrnila, čeprav ta stvar ni stvar obljube, ampak je stvar zakonitosti, da se ta 
sredstva uporabljajo za zapiranje odlagališča, zato ker občine temu ne prispevajo, je 
pač po mojem mnenju za lase privlečeno in zanima me, kaj bo župan oziroma župani in 
občinska uprava storila, da do tega končno le pride, da se ti evri vseh nas občanov 
vrnejo, ker sicer bo treba dobesedno organizirati kakšno akcijo, da dosežemo svoj prav 
preko drugih vzvodov. 
Tako tudi apeliram na občinsko upravo, da pripravi eno poročilo in aktivnosti, da se 
končno zagotovi zakonitosti.  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Komunala mora sredstva preveč pobrane okoljske takse vrniti uporabnikom, ker so jih plačali 
neupravičeno. Ker gre za razmerje izključno med uporabniki in Komunalo, občina vanj ni 
mogla dejansko posegati. Komunala pa je sedaj, oziroma s 1. majem 2014 le pričela vračati 
preveč pobrano dajatev kot dobropis na računu.  
Elaborat, s katerim je bila potrjena cena, ki se uporablja od 1. 1. 2014 je upošteval, da bo na 
odlagališču odpadkov v Stari Gori odpadke mogoče predhodno obdelovati in odlagati.  
Ker pa temu ni tako, so v ceno ravnanja z odpadki vključeni tudi stroški, ki jih ne moremo več 
šteti za upravičene stroške. V ceno GJS se namreč lahko uvrščajo le tisti stroški, ki so 
povezani z ravnanjem (odlaganjem) tistih količin odpadkov, za katere je izvajalcu GJS v istem 
obračunskem obdobju nastal prihodek. Oziroma, kalkulacija cene storitve GJS ravnanja z 
odpadki v tekočem obračunskem obdobju ne sme zajemati stroškov, ki so povezani s prihodki 
za odlaganje odpadkov iz preteklih obdobij.  
Komunala je v juniju 2014 pripravila predlog novega Elaborata o oblikovanju cen, za katerega 
pa menimo, da ga je neprimerno predlagati v obravnavo in sprejem, dokler ne dobimo 
pojasnil glede cele vrste v njem določenih podatkov, predvsem količin posameznih vrst 
odpadkov in z njimi povezanih stroškov. Zlasti v delu, ki se nanaša na obdelavo in odlaganje, 
razen skupne cene 123 EUR/tono odpadkov, drugih podatkov ni zaslediti. Menimo, da je 
nesprejemljivo, da občina ni niti seznanjena s postopkom izbora dejanskih izvajalcev v 
postopku ravnanja z odpadki do odlaganja. Menimo tudi, da obstoj koncesijske pogodbe za 
odlaganje ni več smiseln, glede na to, da odlaganje v Stari Gori ni več možno. Zato smo že v 
decembru 2013 predlagali Komunali sporazumno razvezo koncesijske pogodbe, vendar 
pozitivnega odgovora nismo dobili. Preostali načini prenehanja koncesijske pogodbe pa žal 
predvidevajo le sodno pot.  
Za odlagališče v Stari Gori mora upravljavec sedaj pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za 
zapiranje odlagališča. Potrebno pa bo tudi zagotoviti sredstva za izvedbo zapiralnih del in 
vseh ukrepov, ki bodo določeni v okoljevarstvenem dovoljenju. Višina finančnega jamstva, ki 
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ga je potrebno zagotoviti (običajno bančna garancija) pred pridobitvijo okoljevarstvenega 
dovoljenja za zapiranje, je več kot 3.000.000 EUR. To je strošek, ki ga mora zagotoviti 
upravljavec odlagališča. Težava pa je, da se sredstva z izjemo letošnjega leta niso zbirala v 
ta namen, ker cena tega ni vključevala. Občina pa bo morala zagotoviti tudi vsa predpisana 
sanacijska dela v obdobju zapiranja, ki bodo po oceni stala 1.400.000 EUR. Pri tem si bomo 
prizadevali k dogovoru za sodelovanje z ostalimi petimi občinami, ki so odlagališče 
uporabljale in upamo, da bo do dogovora tudi dejansko prišlo. 
Občinska uprava, posebej oddelek pristojen za gospodarske javne službe in urad direktorja 
se v zadnjih mesecih veliko posvečata reševanju odprtih vprašanj vezanih na izvajanje 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. Vsa problematika je zelo kompleksna in bo 
zagotovo trajalo več časa, da se uredi tako kot menimo, da je prav. 
 

 
17. SVETNICA DEJANA BAŠA je postavila naslednje vprašanje:      

Imam sledeče svetniško vprašanje.  
Nosilec kmetijske dejavnosti se je v lanskem letu trudil pridobiti odgovor podjetja 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. glede okoljske dajatve za obremenjevanje 
okolja in možnosti oprostitve za kmete.  
Prosim za pojasnilo podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Zanima me, ali so nosilci 
kmetijske dejavnosti oproščeni te dajatve ter podrobnejšo obrazložitev. Nekatere občine 
v Sloveniji imajo to urejeno v prid nosilcem kmetijske dejavnosti. Kakšno je stališče 
MONG? 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V zvezi z vprašanjem svetnice oddelek za  gospodarstvo in gospodarske javne službe 
pojasnjuje, da Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Mestne občine Nova Gorica  (Uradni list RS, št. 42/2014) v 36. in 37. členu določa 
upravičence in postopek uveljavljanja oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja 
odpadnih voda pri opravljanju kmetijske dejavnosti). 
Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. pa nam je poslalo še natančnejša navodila o 
postopku uveljavljanja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, ki jih podajamo v nadaljevanju, in sicer: 
Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vložnik priložiti: 
1. Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta občana oz. priznanje 
pravne osebe kot kmetijske organizacije (Potrdilo izda Upravna enota); 
2. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (Potrdilo izda Upravna enota); 
3. Potrdilo o številu glav živine – male, velike (Potrdilo izda Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Služba za identifikacijo in registracijo); 
4. Potrdilo o obdelovalnih površinah (Potrdilo izda Upravna enota) ali posestni list ali C 
obrazec – subvencijska vloga; 
5. Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine 
(Potrdilo izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), ki mora znašati največ: 
• 2,50 GVŽ/ha v govedoreji 
• 2,00 GVŽ/ha pri reji perutnine in prašičev 
 
Vloga se vloži na naslov Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in se kot 
popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo. 
Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. na podlagi popolne vloge izda 
odločbo o oprostitvi v roku 15 dni, in sicer od datuma vloge do konca koledarskega leta. 
V kolikor isti vlagatelj vloži vlogo za naslednje leto za oprostitev plačila okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je že prejel odobreno odločbo o 
oprostitvi za tekoče leto, je za dosego pogoja popolne vloge dolžan priložiti ponovno vsa 
zahtevana dokazila ali pa podati izjavo, da podatki ostajajo enaki. 



 13 

Ne glede na zgoraj navedeno izjemo od pogoja vložitve vseh zahtevanih prilog, mora vsak 
vlagatelj priložiti največ en mesec staro dokazilo - Izračun o razpolaganju z zadostnimi 
kmetijskimi površinami glede na število glav živine, ki ga izda območna Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije. 

 
 
18. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je postavil naslednje vprašanje:   

Zanima me, kaj bo sedaj naredil in pripravil Novogoriški odbor za obeleževanje 100-
letnice I. svetovne vojne in s katerimi organizacijami na drugi strani meje se je povezal 
ter na koliko evropskih razpisih se je pojavil za pridobitev sredstev za promocijo 
dogodkov obeležitve I. svetovne vojne?  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Vaše vprašanje smo v kabinetu župana 
posredovali dr. Vasji Klavora, predsedniku Novogoriškega odbora za obeleževanje 100-
letnice 1. svetovne vojne. Odgovora žal še nismo prejeli, zato vam ga še ne moremo 
posredovati.  
V upravi Mestne občine Nova Gorica tudi vodimo aktivnosti v zvezi z obeleževanjem 
stoletnice. Veliko teh aktivnosti poteka preko evropskega projekta Pot miru, v okviru katerega 
je med drugim prihodnjo pomlad predvidena otvoritev Poti miru od Alp do Jadrana s 
srečanjem slovenskega in italijanskega predsednika republike na Trgu Evrope. Tesno 
sodelujemo s Fundacijo Poti miru v Posočju. Skupaj s partnerji pripravljamo mednarodni 
projekt Poti miru mladih - "United together", ki uživa podporo Sveta regije severne Primorske 
in ga bomo oktobra 2014 prijavili na javni razpis Evropske komisije »Ustvarjalna Evropa«. 
Osredotočen je na  vzgajanje in mednarodno povezovanje mladih ter tudi na skupno 
promocijo krajev, ki so bili nekoč ločeni. Pripravili in izvedli bi ga v obdobju 2015 - 2017, ki 
sovpada s stoletnico Soške fronte (1915 - 1917). Namenjen je razvoju ustvarjalnosti mladih, 
odvijal pa bi se na ozemlju, kjer je nekoč potekala Soška fronta. Na ta način sporočamo, da 
se na območju, kjer so se borili pradedje, mladi združujejo, povezujejo in ustvarjajo skupaj. 
Obenem bomo skušali preko projekta s sodobnimi pristopi, ki so blizu mlajšim generacijam, 
mladim približati zgodbo prve svetovne vojne. 
 
 

19. SVETNIK TOMAŽ TORKAR je podal naslednjo pobudo:    
Dajem pobudo v imenu odbora za kulturo, šolstvo in šport.   
Na včerajšnji seji odbora se je le-ta seznanil s problematiko nogometa v Novi Gorici in 
sporom med Nogometnim društvom Gorica in Društvom mladi nogometaš. Odbor 
podpira delo z mladimi nogometaši na do sedaj zgrajenih temeljih in odločno nasprotuje 
enostranski prekinitvi pogodbe, ki je napovedana na skupščini Nogometnega društva 
Gorica in je sklicana za ponedeljek 26. 5. 2014. Odbor daje pobudo, da župan o stališču 
odbora nemudoma obvesti obe društvi in prevzame vlogo mediatorja. V primeru, da 
pride do eno stranske prekinitve pogodbe, pa predlagamo, da MONG prouči vse ukrepe 
v skladu z možnostmi, da bodo maksimalno zaščiteni interesi vključenih otrok. Mislimo 
predvsem na možnosti sofinanciranja programa in najema igrišč. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: O zapletu, ki je nastal 
med dvema nogometnima društvoma, smo na MONG seznanjeni, vendar je problematika 
take narave, v katero se mestna občina ne more in sme spuščati. Gre za dva samostojna 
pravna subjekta, ki s svojimi organi legitimno in suvereno izvajata dejavnost ter odločata o 
nadaljnjih usmeritvah. V tej situaciji se lahko samo strinjamo in podpiramo sklep odbora z 
željo po čimprejšnji umiritvi razmer v korist otrok, saj je program v večini namenjen prav njim. 
Društvi sodelujeta z mestno občino preko javnega razpisa, na katerem sta vsako leto 
uspešno pridobivali sredstva in izpolnjevali vse pogodbene obveznosti tako, da razlogov za 
poseganje mestne občine s tega vidika ni. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
MONG je jasen. Natančno določa pogoje, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, če želijo 
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pridobiti sredstva. Če jih izpolnjujejo, ni zadržkov niti za sofinanciranje programov niti za 
omejevanje uporabe športnih površin. Je pa res, da odloke sprejema mestni svet, ki lahko 
kadarkoli spremeni in določi nove pogoje. 
 
 
20. SVETNIK OTON FILIPIČ  je podal naslednji predlog:   

Kot sem seznanjen od občanov in je videti tudi na terenu, se izvaja dokončanje 
kolesarske steze in pešpoti Solkan–Plave po tej vodovodni trasi na drugi strani Soče.  
Občane skrbi, da bi se v primeru asfaltne prevleke in prostega dostopa po tej poti vozili 
motoristi in s tem ogrožali varnost pešcev in kolesarjev, zato predlagam, da mestna 
uprava pri izvajalcu projekta in izvedbi poskrbi, da se na začetku in na koncu zaključene 
trase na vhodih postavi primerne ovire, ki bi te nevarnosti onemogočale.  
Predlagam tudi, da se namesto asfaltne prevleke uporabi neko novo maso zbitega 
peska prepojenega s proti prašno bitumensko maso, po vzoru, kot so že urejene 
pešpoti in kolesarske steze tudi v sosednji Italiji. Mislim, da je ena takih tu med Mošo in 
Krminom, ker je tudi to nek nov način, profesionalno primernejši material za tovrstne 
objekte, prijazen okolju, uporabi. Asfaltna pešpot tudi za hojo ni najbolj primerna ter bi 
se pešci temu izogibali in bi bila tudi s tem narejena neka določena škoda, zato 
predlagam in naprošam, da se ta predlog realizira. 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Glede na to, da je investitor 
država, smo predlog svetnika posredovali pristojnemu ministrstvu.  
 
 
21. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednji predlog:      

Na zadnji seji sem podal pobudo, da bi se ponovno proučilo prijavo na razpis 
šahovskega društva. Gre za to, da je bilo društvo glede subvencioniranja zavrnjeno 
zato, ker ne izpolnjuje pogoja 75 % članov iz sedeža občine.   
Seveda do zavrnitve ne bi prišlo, če bi na mestni občini predstavniku društva, ki se je 
prišel pozanimati, pojasnili situacijo. V tem primeru bi se dva, ki nista iz Nove Gorice 
izčlanila, tako, da bi bilo omogočeno, da šahovski mladeniči in mladenke, ki tekmujejo, 
bi lahko še naprej tekmovali, da bi hodili v šahovske šole in tako naprej. Zaradi takega 
ravnanja občine, ker tega ni pojasnila, je delovanje Šahovskega društva Nova Gorica 
pod vprašajem.  
Pri odgovoru sem dobil pojasnilo, da občina lahko odgovarja samo na splošna 
vprašanja, da ne preverja na način v takšnem obsegu, da bi lahko posamezniku 
zagotovili prijavo in tako naprej. Mislim, da bi bilo potrebno, da se začne tudi občina 
obnašati po pravilih, ki veljajo za državno upravo. Pri državni upravi so sprejeta pravila, 
kjer mora uradnik na zahtevo stranke izpolniti obrazce in jim pojasniti vse posledice in 
okoliščine. Če bi takšen standard veljal tudi v naši občini, do tega tudi ne bi prišlo.  
Predlagam torej, da se na občini sprejmejo pravilniki, ki takšno obveznost nalagajo 
občinskim funkcionarjem in delavcem občine v občinski upravi. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: V prejšnjem odgovoru 
svetniku v zvezi s pritožbo Šahovskega kluba Nova Gorica smo navedli, da se trudimo, da 
prijaviteljem na vse javne razpise oddelka za družbene dejavnosti čim bolj olajšamo postopke 
prijave na javni razpis ter jim pomagamo s svetovanjem glede prijave. Celoten čas od odprtja 
do zaprtja javnega razpisa smo dosegljivi za vsakršna vprašanja in pomoč. 
Prijavni obrazci za prijave na vse javne razpise oddelka za družbene dejavnosti so pripravljeni 
tako, da so na eni strani za prijavitelje čim bolj enostavni, po drugi strani pa tako, da je na 
podlagi vsebine prijave možno ocenjevanje v skladu s posameznimi področnimi odloki ter se 
pridobi celostna informacija o prijavljenem programu ali projektu. Le tako je možno objektivno 
ocenjevanje vsake posamezne prijave ter primerjava med prijavljenimi programi in projekti. 
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Ne zdi se nam racionalno in ne vidimo potrebe, da bi občinski uradniki izpolnjevali vloge za 
javne razpise, in sicer iz vidika, ker je sploh v primeru javnega razpisa za šport le-ta zelo 
obsežen (veliko prijaviteljev, različna možna področja prijav) in vsak prijavitelj sam natančno 
pozna svoje področje dela. Kot smo navajali že v prejšnjem odgovoru, prijavitelje opozarjamo 
na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za prijave na javne razpise, v samo vsebino prijavnih 
obrazcev ter pravilnost izpolnjenih obrazcev pa ne posegamo v takšni meri, da bi lahko 
prijaviteljem zagotovo potrdili uspešnost prijave. Za resničnost in verodostojnost podatkov v 
prijavi na javni razpis ter vsebinsko ustreznost prijave je odgovoren posamezen prijavitelj. 
Izpolnjevanje prijavnih obrazcev s strani uradnikov bi pomenilo, da je potrebno podaljšati 
trajanje odprtosti javnega razpisa, kar bi posledično pomenilo daljši postopek do izplačila 
sredstev (javni razpis za šport je bil v letu 2014 odprt 3 tedne z namenom, da se čimprej 
opravijo vsi potrebni postopki od dopolnjevanja vlog preko ocenjevanja do izdaje upravnih 
aktov in sklenitve pogodb, da bi se lahko upravičencem tudi čim prej izplačala sredstva). V 
primeru prijave Šahovskega kluba Nova Gorica so bila s strani pristojnega svetovalca 
prijavitelju posredovane vsa pomembna določila, vključno z omejitvami, javnega razpisa.   
Zadnja sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku pa v 2. odstavku 65. člena sicer 
določa: 
»Uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi njegovih navedb, izpolni predpisan ali 
drugače pripravljen obrazec vloge, razen obrazcev vlog v zvezi z javnimi razpisi. Vložnik s 
podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni in resnični. Vlada z uredbo lahko določi upravne 
zadeve, v katerih uradna oseba ni dolžna izpolnjevati obrazca vloge na zahtevo vložnika, če 
bi to bistveno oviralo izvrševanje zakonskih pristojnosti organa ali uveljavljanje pravic in 
pravnih koristi drugih strank.«. 
Glede na navedeno je jasno, da tudi državni organi, kot navaja svetnik, ne morejo izpolnjevati 
vlog prijaviteljev na javni razpis. Očitno je dejstvo, da se je tudi zakonodajalec postavil na 
izhodišče, da nosi prijavitelj na javni razpis absolutno odgovornost in nalogo v zvezi z 
izpolnjevanjem razpisnih vlog. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 
 
 
1. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pripombo na prejeti 

odgovor:  
Imela bi nekaj pripomb. Sicer je res, da sem bila nekoliko sitna ob lepoti trga Vrtnice in 
ste mogoče pozabili na en odgovor in mogoče se komu zdi to nepomembno. Ampak 
še enkrat bi opozorila na redko rastlino, ki je bila posajena ob Kidričevem spomeniku, 
kje to je, kam je izginila, kdo se je odločil za presajanje, ker če bomo počeli na ta način 
v Novi Gorici, potem naši turisti si ne bodo imeli kaj ogledovati, ker namreč ob vsaki 
taki zadevi lahko narediš neko zgodbo in če bomo tako lomastili na nek način po 
mestu, ne bo dobro.  
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Drevnino, ki je bila odstranjena ob 
spomeniku Borisu Kidriču, predstavljata: 
 

1. Tamarix parviflora (tamariska) in 

2. Colletia hystrix (koletija). 

Drevnina je bila odstranjena skladno s projektom za izvedbo in znotraj le tega načrta krajinske 
arhitekture. 
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Tamarisk je v Novi Gorici več in je pogosta rastlina, koreninski sistem Colletie hystrix je bil 
prenesen na konec Kidričeve ulice. V kolikor se rastlina ne bo prijela, jo bomo skušali 
nadomestiti z novo.  
K odgovoru prilagamo sliko trga pred in po posegu.  
 

PRILOGA 1 
 
 
2. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je izrazil naslednje nestrinjanje s prejetim 

odgovorom:  
Na prejšnji seji mestnega sveta sem podal predlog, da bi najemnikom in lastnikov 
lokalov na Bevkovem trgu za čas gradnje oprostili plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča ali pa bi se jim to nadomestilo znižalo vsaj za čas gradnje.   
Dobil sem odgovor, ki se začne tako: »Možnosti uveljavljanja svojih pravic in zahtev so 
lastniki zemljišč na območju posega na Bevkovem trgu imeli v postopkih pridobivanja 
soglasij za gradbeno dovoljenje ureditve Bevkovega trga…«. Takšen odgovor je zame 
zelo podcenjujoč. Podjetniki na Bevkovem trgu že sedem mesecev ne morejo 
praktično do svojih prostorov, ali pa je zelo otežkočeno. Tudi do 70 % je znižan njihov 
promet, nekateri so odpustili delavce in mislim, da bi bilo potrebno nekaj narediti, zato, 
da se vsaj delno ta obremenitev zmanjša.  
Seveda to ne bi šlo s spremembo odloka, ampak z nekim delnim odpustom njihove 
takse. Pričakoval bi, da bi občina v tem mesecu, kar je dana pobuda, pa tudi prej v 
šestih mesecih gradnje, naredila neko finančno analizo, kaj bi to za občino pomenilo, 
kakšen odliv sredstev bi imelo to. Prepričan sem, da je odgovor, ki sem ga dobil samo 
pesek v oči, če niti ne vemo o kakšnih sredstvih govorimo.   
Prosim, da do naslednje seje pripravite odgovor tako, kot se občini spodobi, da 
pripravite finančno sliko, kaj bi to pomenilo in da pripravite predlog, na katerega bi 
lahko dali to točko v obravnavo. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pobudo v danem trenutku ne moremo podpreti, ker ne moremo sprejemati oprostitev izven 
tega, kar nam omogočajo veljavni občinski predpisi, v  tem primeru Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG. Kot je bilo prehodno pojasnjeno, je 
občinska uprava, dne 15. 4. 2014, s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor dobila 
navodila za Odmero NUSZ za leto 2014 iz katere sledi, da se oddloka ne sme spreminjati, 
temveč, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča lahko odmeri le po predpisih, ki 
so veljali za odmero NUSZ na dan 31. 12. 2013. Iz tega izhaja, da uprava MONG ne more, 
tudi če bi želela, pristopiti k spreminanju odloka iz naslova oprostitev, ki se jih lahko upošteva 
pri odmeri za leto 2014.   
 
 
3. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je izrazil naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom: 

Moram izraziti nestrinjanje k odgovoru, ki sem ga dobil s strani občinske uprave v 
zvezi s postavljanjem usmerjevalnih tabel, in sicer predlagal sem, da se v Novi Gorici 
označijo poslovni centri – imamo tri poslovne centre HIT-ov, Eda center in ta novi 
center Gonzaga in tudi, da se na celotnem območju Nove Gorice postavijo 
usmerjevalne table, torej prometna signalizacija, da bodo tisti, ki prihajajo v Novo 
Gorico lahko jasno videli, kje imamo gospodarske in poslovne subjekte.  Če gremo 
samo na Google, imamo tam noter vse, vsi poslovni objekti v vsakem mestu, v vsaki 
vasi, brezplačno. V Novi Gorici pa očitno nekateri mislijo drugače.  
Ta odgovor, ki sem ga dobil je zavajajoč, kajti ne morem se strinjati s tem, da bi taka 
tabla bila nedovoljena državna pomoč. Mislim, da je nekdo izgubil kompas, da se ne 
zaveda pomena podjetništva v Novi Gorici, da se ne zaveda, da so podjetniki in 
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gospodarstvo tisti, ki plačujejo davke tej občini, da lahko določeni ljudje, verjetno isti, ki 
so napisali odgovor, dobijo sploh plačo in da lahko sedijo tu.   
To bi bilo minimalno kar lahko naredimo za naše podjetnike. V odloku, ki ga imamo v 
Novi Gorici te problematike ni, na državni ravni pa usmerjevalne table opredeljuje 
pravilnik in tudi pove, da to niso komercialne vsebine in zaradi tega mislim, da bi lahko 
mestna občina naredila to, da bi bile te table postavljene. Mislim, da vsakršno 
pobiranje pristojbin s strani Mestnih storitev našim podjetnikom, ki že danes težko 
živijo, oni ga imenujejo, da je to oglaševanje, ampak mislim, da je to zelo nepravilno, 
da so malo zamešali pojme in da bi bilo treba to drugače urediti.  
G. župan, zato predlagam, da čim prej podate spremembo odloka, da bo uredil tudi 
področje usmerjanja ljudi, ne samo v muzeje, v turistične objekte, ampak dejansko, da 
bodo tudi naši podjetniki prepoznavni in pa da bodo ljudje v Novi Gorici vedeli, kje kdo 
je. Mislim, da na to moramo biti ponosni, tisti, ki pa je napisal ta odgovor ni vreden, da 
sedi v javni upravi.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Sprejeti predpisi MONG slonijo na veljavni zakonodaji in principu uporabe javnih sredstev v 
javnem interesu. Pobudo za spremembo predpisa z utemeljitvijo, da je poslovanje nekaterih 
navedenih podjetij, ki so medarodno uveljavljena, ogroženo zaradi usmerjevalnih tabel, ob 
tem, da se kot omenjeno, obiskovalci že dalj časa poslužujejo sodobnih tehnoloških naprav 
ter preko omrežij, ki omogočajo brezplačno nalaganje reklamnih oziroma usmerjevalnih 
spročil, ne moremo sprejeti kot pobudo z verodnostojno utemeljitvijo javnega interesa. Če bi 
želeli biti enokopravni do vseh podjetnikov, potem bi bili dolžni vsakemu podjetju v mestu in 
drugod v občini omogočiti vodenje do njegovega podjetja, kar pa postane skrajno 
neracionalno ter obenem tudi zelo krivično, ker število lokacij kjer je usmerjevalne table 
možno postaviti na način, da se ne ogroža prometne varnosti, da služijo svojemu namenu 
usmerjanja in da se obenem ohranja kvaliteten bivanjski prostor, ni veliko.   
 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
  


