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Številka: 900-17/2013-3 
Nova Gorica,  13. november 2013  
 
 
 

O D G O V O R I 
 

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

 
 
 
29. SEJA MESTNEGA SVETA, 11. julij 2013  
 
 
1. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:      

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MONG v skladu z določili 
Statuta MONG med svojimi nalogami mestnemu svetu predlaga kandidate za delovna 
telesa mestnega sveta in druge organe, ki jih imenuje mestni svet ter mestnemu svetu 
ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini. 
Dajem svetniško pobudo, da se zaradi lažjega odločanja tako na komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja kot na mestnem svetu pri postopkih imenovanj za 
vodstvene delavce javnih zavodov in podjetij ter za ostale predstavnike MONG v 
različne svete in odbore, v postopek uvede življenjepise kandidatov po modelu CV – 
Europass, ki naj se priloži tudi h gradivom za Mestni svet MONG.  
Zdajšnje kratke obrazložitve ne omogočajo transparentne predstavitve kandidatov in s 
tem nemalokrat povzročijo zaplete pri odločanju svetnikom pri glasovanju o 
primernosti kandidatov na določene funkcije. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je posredovala naslednji odgovor:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se vsebinsko strinja s pobudo 
svetnice, vendar ima pomisleke zaradi varstva osebnih podatkov, povečane birokracije in 
pomanjkanja kandidatov za opravljanje teh funkcij. Zaradi navedenega komisija ugotavlja, da 
vse težje opravlja svoje delo in da v tem trenutku pobuda svetnice ni primerna. 
 

 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. oktober 2013  

 
 
1. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:   

Na moje vprašanje v zvezi z izvajanjem oziroma oddajo koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe javne razsvetljave, sem dobil odgovor, ki je sicer korekten, 
vendar ste v zadnjem stavku odgovora navedli: «V pripravi je nov razpis za podelitev 
koncesije in priprava prijave na koriščenje nepovratnih sredstev enega izmed tako 
imenovanih velikih zavezancev.«   
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Moje vprašanje sledi, ali pričakujete, da bo občina pridobila primerno enako velika 
sredstva, ali je propadel razpis v prvi fazi, če tako rečem, v bistvu povzročil materialno 
škodo mestni občini? 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  

V okviru prijave na razpis t.i. velikega zavezanca se ne pričakuje pridobitve nepovratnih 
sredstev v višini, primerljivi s tisto, ki je bila odobrena v okviru razpisa UJR1. Žal bo višina teh 
sredstev, če bomo na razpisu uspešni, nižja. 
Propadel razpis v prvi fazi občini ni povzročil neposredne materialne škode, gotovo pa bi bila 
občina v ugodnejšem položaju, v kolikor bi se na razpis za izbor koncesionarja prijavil kakšen 
ponudnik in bi dobila ustreznega koncesionarja, ki bi bil sposoben v predpisanih rokih in pod 
predpisanimi pogoji izvesti vse zahtevano.  
Ne glede na višino odobrenih nepovratnih sredstev v okviru kateregakoli razpisa pa menimo, 
da je potrebno položaj občine presojati upoštevaje vse elemente koncesijskega razmerja. To 
pomeni, da je potrebno novo koncesijsko razmerje predvideti na način, ki za koncedenta ne 
bo pomenil slabšega položaja od predvidenega po prvem razpisu. 
 
  
2. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:  

Imam eno vprašanje, in sicer sprašujem župana oziroma pristojne v občinski upravi, 
kako poteka projekt energetske sanacije osnovnih šol in vrtcev. Po nekaterih 
informacijah naj bi bili izdelani projekti, v posameznih primerih celo uspešno izvedene 
prijave na razpise za črpanje nepovratnih sredstev, pridobljena sredstva, žal pa nihče 
ne poda informacije, če kdaj in ali se sploh bodo realizirali ti projekti. Vemo, da bi z 
energetsko sanacijo teh objektov privarčevali občutna sredstva, ki bi jih lahko koristno 
uporabili v druge namene. 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: V letu 2012 in bila izdelana  
projektna dokumentacija za izvedbo energetske sanacije objekta Centralnega vrtca z enoto 
Mojca ter projektna dokumentacija za energetsko sanacijo objekta Podružnične osnovne šo le 
Trnovo z vrtcem. Obe projektni dokumentaciji sta bili izdelani z osnovnim namenom izvedbe 
celovite energetske sanacije in s tem zagotavljanja prihrankov ter z namenom zagotavljanja 
pogojev za možnost pridobitve sredstev EU v okviru javnega razpisa Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 200-2013, prednostne usmeritve »Energetska sanacija stavb« ter možnost pridobitve 
sredstev s strani »švicarskega prispevka« za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v 
razširjeni Evropski uniji. 
Za prvo investicijo je uprava pripravila ustrezno prijavno dokumentacijo in na razpisu za MZIP 
pridobila 355.643,87 EUR nepovratnih sredstev. Po pridobitvi sredstev je bila v 2013 
pripravljena projektna dokumentacija  za izvedbo dodatnih ukrepov vezanih na Pravilnik o 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki je dokončno opredelila obseg 
investicije v dveh sklopih (energetska sanacija in ostali ukrepi) ter skupno višino investicije, ki 
je po projektantskem popisu in oceni 720.000 EUR z DDV. 
Druga investicija (POŠ Trnovo) je vključena v projekt »Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah« - širitev Švicarskega prispevka, ki ga vodi javni zavod GOLEA. MONG v okviru 
sodelovanja pridobi 117.756 EUR (skupna vrednost investicije po projektantski oceni z DDV 
je 160.360 EUR). Izvedba obeh investiciji je predvidena v letu 2014. 
Poleg navedenega je MONG v letu 2012 naročila in pridobila  enostavnejšo projektno 
dokumentacija za izvedbo manjših energetskih sanacij (menjava svetil v OŠ in vrtcu ter 
energetska sanacija strehe na vrtcu Kekec in Dornberk) za namen prijave sanacij na razpise 
velikih zavezancev preko lokalne energetske agencije GOLEA. Prijave za pridobitev sredstev 
za sofinanciranje izvedbe žal niso bile uspešne. 
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3. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je podal naslednjo pobudo:    

Mnogo podjetij in podjetnikov v naši občini posluje predvsem s tujino. Zato imajo tudi 
mnogo kontaktov s strankami iz tujine, ki našo državo, sploh pa občino v kateri živimo, 
zelo slabo oziroma praktično ne poznajo. Ko pa predstavijo ti naši podjetniki nekatere 
znamenitosti iz naše občine kot so med drugim solkanski most ali pa grobnica 
Burbonov, so gostje iz tujine mnogokrat pozitivno presenečeni in dobijo precej boljši 
osebni vtis o okolju iz katerega izhajajo njihovi partnerji.  
Informativni material, ki ga ima mestna občina oziroma TIC-Turistični informacijski 
center se običajno deli turistom ali pa na nekaterih protokolarnih dogodkih, tako, da ta 
informacija do poslovnih partnerjev naših podjetnikov nekako ne pride, zato bi podal 
pobudo, da mestna občina lahko skupaj s Turističnim informacijskim centrom 
povpraša naša podjetja, izvoznike, ali jih zanima ta promocijski material v zvezi z 
našim okoljem, v katerem živimo, ali pa razpošljejo tem podjetjem vzorčni material z 
vprašanjem glede zainteresiranosti, da jim pošljejo malo večjo količino, ki jo bodo 
lahko skupaj s svojimi poslovnimi darili tudi delili poslovnim partnerjem iz tujine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Seveda pa bi moral biti takšen material priročen, sodoben, informativen, morda na 
elektronskem mediju, USB ključku ali pa majhna zloženka.  
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  

Turistična zveza TIC Nova Gorica ponuja obiskovalcem TIC-a raznovrstne turistične 
prospekte iz območja novogoriške občine, širšega območja, tudi iz Gorice in vse Slovenije. 
Turistično informacijski material je na voljo tudi drugim uporabnikom: občanom, študentom, 
dijakom, organizatorjem seminarjev in tematskih srečanj in ne nazadnje je na voljo in 
primeren tudi za podjetnike.  V turistični pisarni na Delpinovi ulici (v pritličju stavbe Eda 
center) je možnost uporabe vodenega ogleda s turističnim vodičem z znanjem vseh evropskih 
in izven evropskih jezikov. 
Podjetniki, ki se obrnejo na Turistično zvezo TIC Nova Gorica, dobijo informacije in pomoč pri 
organizaciji prihoda in bivanja njihovih tujih in domačih partnerjev. Pomagajo jim z 
informacijami o javnih prevozih, kako priti do Nove Gorice, tako iz italijanske strani (letališče 
Ronchi in Venezia, vozni redi avtobusov in vlakov…), kot iz ostalih krajev po Sloveniji; 
posredujejo pomoč pri najemu vozil, nudijo jim informacije o najemu konferenčnih dvoran, 
informacije o prenočiščih, za daljše bivanje pa seznam nepremičninskih agencij v MONG. 
Svetujejo jim kako preživeti prosti čas, najavijo obiske v kulturnih ustanovah, svetujejo pri 
izbiri eno-gastronomskih storitev in posredujejo kontakte turističnih vodnikov. Tako podjetja, 
kot tudi organizacije (občinske, državne institucije, kulturne ustanove, osnovne šole, srednje 
šole, univerza, društva…) se na Turistično zvezo TIC Nova Gorica redno obračajo s 
prošnjami za pridobitev promocijskih materialov. Navadno jim pripravijo mape z aktualnimi 
prospekti, ki promovirajo Mestno občino Nova Gorica v štirih jezikovnih različicah (v 
slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem jeziku). Na razpolago imajo tudi usb ključe 
s turistično ponudbo in promocijskim filmom o MONG. Usb ključe Turistična zveza TIC Nova 
Gorica uporablja za izvajanje promocije na tujih in domačem trgu ter za potrebe MONG, 
vendar v omejenem obsegu. Podjetniki navadno povprašujejo po večjih količinah materialov. 
Usb ključev pa jim v takšnih količinah zaradi previsokih stroškov ne morejo ponuditi. Na 
spletni strani www.novagorica-turizem.com je v treh jezikovnih različicah, v slovenskem, 
italijanskem in angleškem jeziku predstavljena celotna turistična ponudba MONG. 
 
 
4. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pobudo:      

Danes je bil na Vladi RS sprejet Zakon o davku na nepremičnine, ki bo dan v 
obravnavo v DZ in buri celotno državo. Iz izračunov na podlagi posplošene tržne 
vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru nepremičnin ter z upoštevanjem 
indeksacije, ki jih bo GURS izvedel v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju 
nepremičnin in uporabo predvidenih zakonsko določenih stopenj za nepremičnine 

http://www.novagorica-turizem.com/
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izhaja, da bomo občani MONG po novem zakonu letno plačevali približno 
7.300.000,00 EUR davka na nepremičnine, po stari zakonodaji pa je v proračun naše 
občine iz tega naslova priteklo za približno 4.000.000 EUR.  Izračun preprosto kaže na 
to, da bomo občani mestne občine v povprečju morali plačevati skoraj enkrat več 
davka na nepremičnine kot smo ga doslej. Nekateri posamezniki,  tako podjetja z 
velikimi poslovnimi stavbami kot tudi tisti na podeželju, ki so lastniki kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, pa bodo plačevali tudi do osemkrat več davka na nepremičnine, kot 
so ga doslej.   
Na to višino ne bo bistveno vplivala tudi določitev davka na stanovanjske 
nepremičnine na 80 ali 85 % ocenjene tržne vrednosti in davčno posojilo za fizične 
osebe, ki ne bodo zmogle plačevati davka. Ker bo prihodek od davka na nepremičnine 
pripadal 50 % državnemu proračunu, 50 % pa občinam, zgornji izračuni kažejo tudi na 
to, da naša občina v svoj proračun ne bo dobila več toliko denarja, kot ga je doslej, 
oziroma, ker bo morala tudi sama od svojih nepremičnin, ki jih ima v lasti plačevati ta 
davek, se bodo njeni prihodki še dodatno znižali za približno 250.000,00 EUR.    
Glede na celotno gospodarsko in socialno stanje v državi, pa bo za marsikaterega 
posameznika, kmeta, obrtnika, podjetje ali koga drugega ta obremenitev pomenila 
velik problem za preživetje ali pa ga pahnila na rob preživetja. Zaradi nezmožnosti 
plačevanja velikih dajatev bo marsikdo prisiljen tudi prodati svoje premoženje.  
Zato dajem svetniško pobudo, da se na Svet regije Severne Primorske, se pravi 
Goriške statistične regije, na katerih so župani trinajstih severnoprimorskih občin uvrsti 
v obravnavo predlagani oziroma danes že sprejeti Zakon o davku na nepremičnine, da 
preučijo njegove posledice na že sedaj socialno ogrožene občane, gospodarsko šibke 
subjekte in vse ostale, ter da se o tej problematiki in stališču županov seznani svetnike 
v vseh trinajstih severnoprimorskih občin.  
Prav tako dajem svetniško pobudo, da v kolikor izračuni pokažejo, da bodo zaradi 
uveljavitve tega zakona, kar tako kaže, povzročene velike socialne stiske in 
gospodarska škoda, župani ostro nasprotujejo uveljavitvi tega zakona in sprejetju le-
tega v državnem zboru, s čimer je potrebno seznaniti tudi našo vlado.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Svet regije Severne Primorske je Zakon o 
davku na nepremičnine obravnaval na svoji 62. seji z dne 21. 10. 2013. V nadaljevanju 
podajamo povzetek razprave, ki je prepisana iz zapisnika 62. seje Sveta regije Severne 
Primorske. 
Povzetek razprave: V razpravi je bilo poudarjeno, da glede Zakona o davku na nepremičnine 
ni bilo usklajevanja z ZOS in SOS. Zakon prinaša dodatne obremenitve in ni razvojno 
naravnan. Zakon je Vlada RS sicer potrdila, vendar je slabo pripravljen. V kolikor je davek 
predpisala država, ne more zahtevati od občin, da davek korigirajo. Do sedaj ni bila 
pripravljena simulacija, v kakšni višini bodo občine plačale davek. Izpostavljeno je bilo, da so 
občine danes prejele poziv za posredovanje mnenja na Zakon o davku na nepremičnine. Na 
posvetu proti ukinjanju občin je bila strokovna javnost proti ukinjanju občin.  
  
 
5. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo pismeno pobudo:    

Name se je obrnilo nekaj staršev osnovnošolskih otrok, ki zaradi službenega časa in 
ostalih okoliščin ne morejo vpisati otroka na šolo v šolskem okolišu, v katerem 
prebivajo in morajo za otroka doplačati vozovnico do šole izven šolskega okoliša.  
Za otroka ki spada v šolski okoliš podružnične šole in ga starši zaradi različnih 
razlogov vpišejo v šolski okoliš matične šole, morajo prav tako doplačati vozovnico od 
šolskega okoliša podružnične šole do matične šole. 
56. člen Zakona o osnovni šoli sicer določa, da učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v 
višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 
prebiva. 
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Šolske okoliše določa odlok, sprejet na Mestnem svetu MONG, ki je še vedno v veljavi 
in se ga že nekaj let ni spreminjalo. Življenjske situacije pa so včasih povsem 
drugačne od predpisov. 
Starši predlagajo in menijo, da bi moralo biti vsem otrokom iz MONG omogočeno 
financiranje šolskega avtobusa za prevoz do vseh šol, ki se nahajajo v šolskih okoliših 
MONG. Še bolj smiselno in razumljivo pa bi bilo, da bi otroku, ki spada v šolski okoliš 
podružnične šole in ga starši vpišejo v šolski okoliš matične šole, pripadala brezplačna 
vozovnica do matične šole v katero ga vpišejo. 
Stroški za doplačilo vozovnice do šole izven šolskega okoliša v nekaterih primerih  
znašajo toliko, kot znaša strošek plačila mesečnega kosila za dva otroka. Navajajo 
tudi nelogičnost brezplačnega mestnega avtobusa, v povezavi s situacijo, ko morajo 
starši iz oddaljenih krajevnih skupnostih doplačevati vozovnice do šol izven šolskega 
okoliša v katerem prebivajo, se pa šole nahajajo v MONG.  
Dajem svetniško pobudo, da naj oddelek za družbene dejavnosti pripravi spremembo 
in dopolnilo odloka, ki ureja šolske okoliše v povezavi z Zakonom o osnovnih šolah ter 
predlagam, da se pripravi kriterije po katerih bo mogoče transparentno in nedvoumno 
presojati upravičenosti vpisa otroka na šolo izven šolskega okoliša, v katerem 
prebivajo, v povezavi z upravičenostjo povračila stroškov za vozovnico do šole izven 
šolskega okoliša. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Svetnica med drugim 
navaja, da so se nanjo obrnili starši osnovnošolskih otrok, ki zaradi službenega časa in ostalih 
okoliščin ne morejo vpisati otroka v šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. 
Odloki, ki urejajo šolske okoliše osnovnih šol v MONG so pripravljeni skladno z veljavno 
zakonodajo. Glede na to, da se zavedamo, da nastajajo skozi čas nove potrebe, ravnatelje 
osnovnih šol redno pozivamo, da nam sporočajo morebitne predloge glede dopolnitev oz. 
sprememb odlokov. Zadnjič smo ravnatelje pozvali, da preverijo potrebo po spreminjanju 
odlokov, v mesecu oktobru 2013, na pobudo svetnice. Ravnatelji so mnenja, da odlokov ni 
smiselno spreminjati, saj v javnih zavodih nimajo glede šolskih okolišev evidentiranih nobenih 
predlogov, niti predlogov oz. pripomb staršev, krajevnih skupnosti,... O tem tudi ni bilo 
podanih nobenih predlogov na sejah svetov zavodov, niti na sejah svetov staršev. Tudi 
MONG v zadnjih letih ni prejela nikakršnih predlogov po spreminjanju odlokov ali drugih 
pripomb v zvezi s tem. 
V kolikor bi v posameznih osnovnih šolah res prišlo do težav glede vpisov učencev zaradi 
razlogov, ki jih navaja svetnica, predlagamo, da starši v bodoče na problem najprej opozorijo 
pristojne v osnovnih šolah, lahko pa tudi oddelek za družbene dejavnosti na Mestni občini 
Nova Gorica. Pristojni v osnovnih šolah in na Mestni občini Nova Gorica bomo vsekakor 
pristopili k reševanju vsake težave, ki jo bodo izpostavili starši.    
Glede na to, da v pobudi svetnice starši predlagajo, da bi moralo biti vsem otrokom iz MONG 
omogočeno financiranje šolskega avtobusa za prevoz do vseh šol, ki se nahajajo v šolskih 
okoliših MONG, bi to v praksi pomenilo, da bi v MONG imeli le en sam šolski okoliš. V kolikor 
bi prišlo do takšne ureditve,: 
- bi se stroški prevozov enormno povečali, odprlo pa bi se vprašanje racionalne rabe 

proračunskih sredstev.  
V letu 2013 namenjamo za izvedbo prevozov učencev  602.900,00 EUR, ki se izvajajo 
skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da za učence osmih osnovnih šol financiramo: 
- prevoze učencev, ki imajo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne 

šole,  
- prevoze učencev 1. razredov,   
- prevoze učencev ne glede na oddaljenost prebivališča, v primerih, ko je Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovil, da je ogrožena varnost učencev na 
poti v šoli, 

- individualne prevoze učencev, skladno z odločbami o usmeritvi, odločbami o 
prešolanju,…., ki jih določa zakonodaja; 
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- bi bila organizacija prevozov zelo zahtevna, saj bi bilo potrebno zagotoviti prevoze za 
vsakega učenca v izbrano šolo v MONG, kar teoretično pomeni, da 2.493 učencev izbira 
med osmimi osnovnimi šolami v MONG. Dejstvo je, da pri tem ne gre le za plačilo 
vozovnic za javni linijski prevoz ali za povrnitev prevoznih stroškov. V večini primerov gre 
za organizacijo posebnih linijskih prevozov, saj na večini relacij ni javnega linijskega 
prevoza;  

- bi se mreža osnovnih šol v MONG precej spremenila, kar bi lahko bistveno zaznamovalo 
manjše kraje v MONG. Predlagani ukrep bi lahko pripeljal do tega, da bi starši iz manjših 
krajev vpisovali otroke v osnovne šole v Novi Gorici, to pa bi lahko privedlo do ukinitve 
podružničnih osnovnih šol (npr. POŠ Trnovo, POŠ Grgar, POŠ Prvačina) in manjših šol 
(npr. OŠ Čepovan, OŠ Branik). Ta predvidena posledica je lahko ključnega pomena za 
organizacijo mreže osnovnih šol v MONG, ki je lahko usodna. Cilj MONG je, da se otroci 
vključujejo v osnovne šole v šolskih okoliših, kjer prebivajo.  

Glede na zgoraj navedeno in upoštevaje stališča ravnateljev osnovnih šol v Mestni občini 
Nova Gorica smo mnenja, da zaenkrat odlokov ni smotrno spreminjati.  
 
Ker svetnica predlaga tudi pripravo kriterijev, po katerih bo mogoče transparentno in 
nedvoumno presojati upravičenost vpisa otroka na šolo izven šolskega okoliša v katerem 
prebiva, v povezavi z upravičenostjo povračila stroškov za vozovnico do šole izven šolskega 
okoliša podajamo naslednji odgovor. 
Skladno z 48. členom Zakona o osnovni šoli je staršem, ki bi želeli vpisati svojega otroka v 
osnovno šolo zunaj šolskega okoliša omogočen vpis, pod pogojem, da ta šola s tem soglaša. 
Ob tem morajo osnovne šole dosledno upoštevati četrti odstavek 6. člena Uredbe o merilih za 
oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 s 
spremembami), kjer je navedeno, da starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega 
šolskega okoliša, če to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma 
zagotavljanja novih prostorov. 
Upoštevaje 46. člen Zakona o osnovni šoli ima učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven 
šolskega okoliša, v katerem prebiva, pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu 
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 
Naše mnenje je, da veljavna zakonodaja dobro ureja organizacijo prevozov na celotnem 
področju Republike Slovenije, zato ocenjujemo, da ni potrebe po financiranju dodatnih, 
nadstandardnih prevozov, kar bi posledično pomenilo tudi zagotavljanje dodatnih finančnih 
sredstev v proračunu MONG. 
 
  
6. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN  je podala naslednjo pismeno pobudo:      

Prebivalci Ulice Gradnikove brigade so ponovno opozorili na pojav podgan v kanalih v 
neposredni bližini blokov.   
Deratizacije, ki se izvajajo na tem območju očitno niso dovolj učinkovite. Problem, ki 
stanovalce skrbi je širši, saj lahko zaradi pojava podgan v neposredni bližini bivališč 
izbruhne bolezen. Podgane so prenašalci mnogih bakterijskih, virusnih in parazitarnih 
obolenj. Prav uspešna deratizacija pa je namenjena preprečevanju pojava nalezljivih 
bolezni.  
Dajem svetniško pobudo, da se s ponovnim pojavom porasta števila podgan v Ulici 
Gradnikove brigade seznani koncesionarja, ki opravlja deratizacijo, po potrebi pa tudi 
zdravstveni inšpektorat, ki mora večkrat pregledati omenjeno območje in po potrebi 
tudi večkrat opraviti deratizacijo podgan. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
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7. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje pismeno vprašanje:       
Pri prevozu osnovnošolcev iz OŠ Solkan do Lokvi, je zaradi ozkega cestišča na 
nekaterih predelih onemogočen prevoz učencev do Rijavcev z istim avtobusom, zato 
je potrebno za te učence naročati kombi, da jih prepelje iz Trnovega do Rijavcev. 
Stroške za kombi sicer doplača Ministrstvo za šolstvo in ne MONG. 
Problem ozkega cestišča kjer bi bila potrebna razširitev cestišča, je na območju 
neposredne bližine upravne stavbe SGG Tolmin d.d., Trnovo 7, kjer avtobus, ki se 
vrača iz Lokvi, ne more zaviti na to cestišče v smer Rijavci zaradi preostrega in 
preozkega ovinka. Poseg ne bi terjal veliko sredstev. Oddelek za okolje, prostor in 
javno infrastrukturo in oddelek za družbene dejavnosti poznata problematiko in sta 
problem že reševala skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.  
Sprašujem, kako potekajo aktivnosti v zvezi z navedeno problematiko razširitve 
omenjenega cestišča, ki bi zagotavljala prevoz učencev in avtobusne linije v smeri 
Lokve – Rijavci? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  

 
 
8. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje pismeno vprašanje:       

V zvezi z odkupljenim zemljiščem s strani MONG, ki leži tik pred vasjo Trnovo in je 
namenjeno parkirišču za zmajarje in padalce ter ostale obiskovalce, mi je oddelek za 
okolje, prostor in javno infrastrukturo na 27. seji MS MONG podal odgovor, da je 
država zaključila s postopkom ureditve meje državne ceste na tem območju. Na 
podlagi urejenega mejnega stanja naj bi MONG opravila morebitne potrebne popravke 
načrta, da bi objekt pravilno umestili v prostor. V odgovoru je bilo tudi navedeno, da se 
je s sprejemom OPN zagotovilo primerno stavbno zemljišče ob parkirišču, kjer bo 
lastnik vzletnega mesta v zgrajenem objektu nudil tudi vse potrebno za osvež itev in 
okrepitev športnih letalcev, kolesarjev in mimo vozečih izletnikov.  
Postavljam svetniško vprašanje, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z umestitvijo 
objekta v prostor, kdaj bo parkirišče zagrajeno in urejeno ter kako potekajo aktivnosti 
lastnika vzletnega mesta v zvezi z objektom, ki naj bi nudil osvežitev in okrepitev vseh 
ki ga bodo obiskali? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
9.   SVETNIK MIRO KERŠEVAN  je podal naslednjo pobudo:        

Dajem pobudo, da se leto 2016 razglasi za leto slikarja Jožefa Tominca.   
Slikar Jožef Tominc 1790 – 1866 velja za največjega evropskega portretista 19. 
stoletja. Rojen je bil v Gorici, študiral v Rimu, ustvarjal v Gorici, Trstu in Ljubljani. 
Zadnja leta je preživel na družinskem posestvu in v gradu na Gradišču nad Prvačino, 
kjer je 22. aprila 1866 umrl. Pokopan je na vaškem pokopališču.  
Ob 150. letnici smrti predlagam, da se na pobudo MONG povežejo kulturne inštitucije 
Goriški muzej Nova Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, 
Narodna galerija Ljubljana, muzej Provinciali Gorica in muzej Revoltella Trst. Pripravijo 
lahko razstave Tominčevih portretov, sakralnih slik, lahko predstavijo Tominčevega 
sina Avgusta ter prvega ravnatelja muzeja Revoltella in tudi Tominčevega vnuka 
Alberta. Predlagam tudi, da ob tej priložnosti restavriramo Tominčev nagrobnik na 
pokopališču na Gradišču.    
Jožef Tominc se je rodil slovenskima staršema, očetu Ivanu in materi Marjani ro jeni 
Janežič. Oče je v Gorici postal trgovec z železnino in je obogatel. Spoznal pa je tudi 
Jožefov talent za slikanje in ga poslal študirati slikarstvo v Rim.  
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V našem prostoru Jožefa Tominca sicer poznamo, menim pa da premalo in je tako 
150. letnica njegove smrti primeren čas, da namenimo slikarju večjo pozornost, lahko 
tudi z izdajo obsežne monografije, ki jo v Gorici in Trstu že imajo.       
Prosim za takojšnje ukrepanje.  

  
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica skuša vsako 

leto posvetiti znani domači osebnosti s kateregakoli področja, prav z namenom poudarjanja 
pomena same osebnosti, njene ustvarjalne ali umetniške dediščine in nadgradnje za 
prihodnost.  
Predlog svetnika Mira Kerševana, da bi leto 2016 razglasili za leto slikarja Jožefa Tominca, je 
zagotovo vreden razmisleka. Pogoj za programsko izvedbo leta so dogodki, ki se vrstijo skozi 
vse leto, saj se na ta način kvalitetno in iz več različnih vidikov predstavi osebnost.  
Zato svetniku predlagamo, da skupaj oblikujemo predlog nabora dogodkov, ki bi se v letu 
2016 zvrstili in se nato glede na obseg programa odločimo, ali leto 2016 posvetimo slikarju 
Tomincu ali pa za drugo možnost, da mu posebno pozornost namenimo v okviru praznovanj 
ob prazniku mestne občine v mesecu septembru. 
 
 
10.   SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal naslednji pismeni predlog:      

Predlagam popravek Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov 
za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, drugih občinskih 
organov ter za člane sveta KS, ker ni v skladu z zakonom.   

       
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Predlog svetnika smo 

posredovali statutarno-pravni komisiji. Z odgovorom boste obveščeni takoj po prejemu 
odgovora.  
 
 
11.   SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR je podal naslednjo pobudo:      

Dajem sledečo svetniško pobudo. 
Pred časom smo bili seznanjeni z vsebino verzije zapisnika sestanka med Mestno 
občino Ljubljana in Vlado RS z dne 23. 7. 2013, kjer je jasno razvidna problematika in 
spornost sprejetih sklepov, ki v kontekstu privilegirajo MO Ljubljana v odnosu do 
ostalih slovenskih občin, predvsem bode v oči protiustavna privilegiranost pri 
razdeljevanju sredstev EU, obenem pa tudi kršenje naše in evropske zakonodaje. 
Resda je potem, po objavi te verzije iz zapisnika, ki ga je pripravila MOL, Vlada RS 
podala verzijo zapisnika oziroma poročilo o izvedenih sklepih tega zapisnika, ki je 
zapisan drugače, vsebine pa kakorkoli v ničemer ne spreminja. 
V kontekstu predlogov ukinjanja manjših občin, v kontekstu ciljev EU pri doseganju 
enakomernega razvoja podeželja glede na urbana središča, predvsem pa zato, ker 
MOL po vseh kazalcih dosega 130 % povprečja EU, razvojna sredstva EU pa so 
namenjena ravno področjem, ki so bistveno pod tem povprečjem, je tak 
diskriminatoren pristop Vlade RS popolnoma nesprejemljiv in žaljiv za vse, ki si v manj 
razvitih občinah s podeželjem za dosego omenjenih ciljev prizadevajo. Vedno so nas 
polna usta besed, da gre vse v Ljubljano ali Koper ali kam drugam, na primer banke, 
telekomunikacije, danes celo poštne storitve in prenos električne energije, ko se izvaja 
centralizacija odločanja in financiranja. Naša občina ima veliko regijskih kot tudi 
čezmejnih projektov in pomeni tako obnašanje Vlade RS odkrito zapostavljanje tudi 
naše občine ter degradacija prizadevanj po enakomernem razvoju.   
Županu dajem pobudo, da za naslednjo sejo, v kolikor meni, da je problematika 
vredna opredelitve tudi s strani mestne občine, uvrsti na dnevni red točko s predmetno 
vsebino in predlogi sklepov, ki bi bili naslovljeni na Vlado RS kot zahteva za dodatna 
pojasnila in za enakopravno obravnavo vseh občin, kar je tudi njena ustavna in 
zakonska dolžnost.  
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Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Župan MONG je seznanjen s problematiko, 

ki jo v svetniški pobudi omenja svetnik. Na to temo, s poudarkom na enakopravnem položaju 
vseh občin v RS, tako mestnih kot tudi ostalih, manjših, potekajo aktivnosti v okviru 
reprezentativnih združenj, katerih članica je tudi Mestna občina Nova Gorica, in sicer v 
Združenju občin Slovenije (ZOS) in v Skupnosti občin slovenije (SOS). Tako omenjeno 
združenje kot tudi skupnost sta o tej problematiki, ki jo v pobudi omenja svetnik, večkrat pisali 
Vladi RS in javno izpostavili problematiko. Z združenimi močmi so občine boljši pogajalec v 
razmerju do vlade. 
 
 
12.   SVETNIK STANKO ŽGAVC je postavil naslednje vprašanje:    

Imam eno vprašanje, in sicer seznanjeni smo, predvsem po tem, kar se je veliko 
pisalo v lokalnem časopisju, da ste župani trinajstih občin podpisali aneks št. 3 k 
pogodbi o sodelovanju pri projektu nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z 
odpadki, katerega bistvo je, da občina Idrija izstopa iz projekta kot sofinancer in kot 
solastnik bodoče infrastrukture. Podoben korak pripravlja tudi Občina Ajdovščina, ki ne 
želi več vlagati v nadgradnjo RCERO in predlaga celo podpis aneksa št. 4, ki bi to 
zadevo uredil.  
G. župan, vas in občinsko upravo sprašujem, glede na številne zaplete pri obstoječem 
odlagališču, ki tudi nima okoljevarstvenega dovoljenja, ali se nam lahko zgodijo 
dodatne težave pri odlaganju odpadkov oziroma ali je s tem ta projekt ogrožen in 
kakšne posledice bomo morebiti nosili kot mestna občina v prihodnjih letih?  
Prosim za celovito poročilo o predmetni zadevi.  

 
Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Po zadnjem sestanku sveta regije 

dne 11. 11. 2013 je bilo dorečeno: 
 

1. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne 
12.11.2013 potrjuje, da devet občin od desetih prisotnih občin nadaljuje z izvajanjem 
projekta R CERO Nova Gorica. 

2. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne 
12.11.2013 potrjuje, da se Občini Ajdovščina omogoči 2 tedna, to je najkasneje do 
29.11.2013, da podpiše Odlok o ustanovitvi javnega podjetja R CERO Nova Gorica in 
investicijski program.  

3. V kolikor Občina Ajdovščina ne podpiše zahtevane dokumentacije v okviru drugega 
sklepa 4. točke dnevnega reda do 29.11.2013, v začetku decembra 2013 vsi prisotni 
župani pooblaščajo župana Mestne občine Nova Gorica, da sproži postopke za 
izvršitev tožbe proti Občini Ajdovščina. 

4. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne 
12.11.2013 predlaga, da Občina Ajdovščina vse sprejete sklepe Sveta regije v zvezi s 
projektom R CERO Nova Gorica pošlje članom občinskega sveta Občine Ajdovščina. 

 
V kolikor Občina Ajdovščina ne podpiše omenjenih listin, bi morale ostale občine prevzeti 
finančno breme Ajdovščine v višini cca.1.200.000,00 EUR, kar za MONG pomeni 502.000 
EUR, katere bi moral občinski svet potrditi v proračunu. Če ostale občine ne prevzamejo 
finančnega bremena, lahko projekt pade in sledi izguba do sedaj vloženih sredstev (poleg 
predvidenih sredstev kohezije). V tem primeru bi morala tudi MONG na trgu poiskati 
prevzemnika smeti (odvoz na drugi konec Slovenije), kar pomeni nov izračun stroškov in 
višine smetarine. 
 
 
13. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjI predlog:   
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Spoštovani g. župan, rad bi podal predlog oziroma idejo o nastanku občinskega glasila 
v MONG.  
Številni posamezniki in pa tudi skupine so se v preteklosti že angažirale na tem 
področju, do epiloga pa žal ni prišlo. Občinsko glasilo, ki ga bo izdajala občina bo 
celovit pregled njenega delovanja. Cilj je informiranje vseh občank in občanov o 
dogajanju v občini, o delu občinske uprave in z njo povezanih ustanov. Prav je, da je 
dostop do tovrstnih informacij omogočen različnim generacijam. V njem bodo svoje 
mesto našle razne organizacije, kot so društva, zavodi, krajevne skupnosti, pa tudi 
posamezniki, ki prispevajo k dogajanju in zaznamujejo ali vplivajo na življenje in delo v 
naši mestni občini. Prav slednji izredno veliko pripomorejo k dogajanju v samem kraju, 
nimajo pa možnosti, da so tudi primerno predstavljeni. Vse tovrstne objave so v ostalih 
medijih večinoma plačljive.  
Zakaj je pomembno, da ima mestna občina svoje glasilo? MONG šteje skoraj 11.700 
gospodinjstev. Večina občin v Sloveniji svoje glasilo že izdaja in kot zanimivost naj 
dodam, da ga izdajajo prav vse ostale občine, ki mejijo na MONG, in sicer Šempeter-
Vrtojba, Renče-Vogrsko, Kanal, Brda in Ajdovščina. 
Občani bodo tako imeli vpogled v bodoče in preteklo dogajanje v sliki in besedi in ne 
nazadnje bodo imeli možnost soustvarjanja s svojimi predlogi, pobudami in mnenji. 
Dejstvo je, da tovrstni medij v naši občini absolutno manjka. Edini mesečni časopis, ki 
izhaja je Goriška, ta pa s svojimi vsebinami ne vsebuje lokalnih novic, temveč ima 
regionalni značaj. Poleg tega so objave plačljive, temu primerna pa je tudi vsebina. 
Smiselno je, da je glasilo razdeljeno po tematikah, ki bi vsebovale prispevke občinske 
uprave, kot so razpisi, obvestila, razgrnitve, prispevki, delo občinskega sveta, političnih 
strank, dogajanje znotraj krajevnih skupnosti, predstavitev krajev in njihovih pridobitev, 
ljudi in njihovih dejavnosti, uspehov, informacije s področja družbene dejavnosti, 
koristne informacije, nasvete za občane, bogat koledar dogodkov, komentarje, 
reportaže, pobude, mnenja, odmeve, pisma bralcev, reklame in propagandna 
sporočila te slikovno gradivo.  
Tovrstnega medija, ki bi lokalno združeval zgoraj naštete vsebine ni. Verjetno se vam 
je ob tem že postavilo vprašanje, kdo še bere tiskane medije v dobi internetne 
tehnologije? Odgovor je, velika večina. Brezplačnik, ki pokriva predvsem lokalno 
dogajanje, bo vsekakor zanimiv za slehernega bralca.  
Pobudo bom podal tudi v po e-mailu in noter sem zapisal še postopek o ustanovitvi, 
da vam bo lažje. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je doslej 

poročanje o njenem delu v obliki tiskanih medijev prepustila medijem. Občinsko glasilo se 
običajno dobro obnese v manjših lokalnih okoljih, v krajevnih skupnostih ali manjših občinah. 
Kljub temu pa bomo pobudo svetnika preučili predvsem z vidika ciljev in namena, ki ga takšno 
glasilo lahko in mora dosegati. Ne gre prezreti, da se glasilo financira iz sredstev proračuna in 
mora služiti predvsem nepristranskemu informiranju občank in občanov o dogodkih v občini 
ter o aktivnostih, za katere se porablja proračunski denar. Postopek ustanovitve in izdajanja 
glasila je tak, kot ga opisuje svetnik, le da je sama izvedba zahteven projekt, ki ga je potrebno 
tudi finančno ovrednotiti. Po izkušnjah drugih občin je za tak projekt namreč potrebno 
zagotoviti kar znatna sredstva (primer Občine Šempeter - Vrtojba - v letu 2012 so za občinsko 
glasilo namenili 18.463,84 EUR, pri čemer je število natisnjenih in poslanih izvodov precej 
manjše, kot bi bilo v Mestni občini Nova Gorica). Občinska uprava bo pripravila izračune in 
glavna izhodišča ter jih naknadno poslala. 
 
     
14. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal naslednji predlog:   

Nekateri občani so me opozorili, da na območju MONG za iste relacije plačujejo pri 
različnih avto-taksi službah zelo različne tarife, ki so v razponu tudi do dvakrat ali pa 
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trikrat. Torej je očitno, da ne gre samo za razliko zaradi povišanja goriva ali kakšne 
take podobne zadeve, ampak so marže poljubno napihnjene.  
Da se to ne bi dogajalo, ali pa da bi to vsaj omejili, predlagam, da se pregleda odlok o 
avto-taksi prevozih in da se določi višina maksimalne tarife izvajanja avto-taksi 
prevozov, višina maksimalne startnine in višina maksimalne čakalne ure, omogoča pa 
tudi še enotna barva taksijev in enotna obleka šoferjev po zgledu Mestne občine 
Ljubljana.  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami) avtotaksi 
prevozov ne opredeljuje kot javno službo, v okviru katere bi občina lahko določala cene. 
Zakon pa omogoča, da občina predpiše maksimalno tarifo za vožnje, ki se začnejo in končajo 
na njenem območju. Z navedeno pobudo bomo seznanili Sekcijo taksistov pri OOZ Nova 
Gorica ter ugotovili smiselnost določitve in uporabe maksimalne tarife za avtotaksi prevoze 
znotraj Mestne občine Nova Gorica. 
Pobuda glede določitve enotne barve za avtotaksi vozila in obleke za voznike pa nima pravne 
osnove. Zakon sicer določa, da občine lahko predpišejo standarde kakovosti izvajanja storitev 
avtotaksi prevozov, vendar pa ne smejo določati takih standardov glede videza in opreme 
vozila, ki bi onemogočali, da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini. 
 
 
15. SVETNIK BORIS RIJAVEC je podal naslednjo pobudo:   

Moja pobuda gre v smeri tematike, o kateri se bo danes na tej seji mestnega sveta 
prav gotovo še govorilo, v smeri tematike o kateri je govoril moj kolega Anton 
Petrovčič kot nekdo, ki je pač pojasnjeval svoje stališče do odgovorov.  
Skratka predlagam, da naj MONG v sodelovanju s Komunalo v čim krajšem času 
realizira postavitev zbirnih centrov za odlaganje odpadkov v vseh večjih krajih oziroma 
povsod tam, kjer se ugotovi, da je to potrebno in koristno. Kot primer navajam, da bi 
na Trnovsko–Banjški planoti to lahko bilo na Trnovem, v Čepovanu in na Banjšicah. S 
tem bi seveda dosegli kontrolirano zbiranje oziroma odlaganje teh odpadkov, o čemer 
smo danes že nekaj slišali, preprečili odlaganje teh odpadkov v okolje, v naravo, 
omogočili  urejeno in čisto okolje, kar bi seveda v današnjem času moralo biti 
samoumevno. Ne smemo namreč dopustiti, da bi se na tem področju vrnili za nekaj let 
ali celo desetletij nazaj, ko je bilo čisto običajno, da smo na vsakem koraku, tako rekoč 
v vsaki luknji srečevali odpadke, ki zagotovo tja ne sodijo. Prav to se nam lahko zelo 
kmalu zgodi, v kolikor ne bomo dovolj hitro rešili tega vprašanja s postavitvijo zbirnih 
centrov. 
S tem v zvezi seveda ne morem mimo tega, da ne bi postavil sledeče vprašanje. Kdaj 
naj bi Komunala Nova Gorica prevzela v upravljanje že nekaj časa zgrajeni in 
dokončani Zbirni center Smet v Grgarju oziroma kdaj bo ta zbirni center začel 
delovati? Zdi se mi nesprejemljivo, da je MONG v ta zbirni center vložila kar nekaj 
denarja in da zadeva še danes ne deluje in služi svojemu namenu. Ne vem zaradi 
česa in če sem iskren, niti me ne zanima. Zanima me samo to, da bo ta center takoj 
pričel z delovanjem in tako začel služiti svojemu namenu, kar je bil tudi cilj izgradnje. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  

V zvezi s prvim delom vprašanja lahko povemo, da potekajo usklajevanja med Komunalo in 
MONG o graditvi manjšega zbirnega centra v KS Trnovo in manjšega zbirnega centra v KS 
Čepovan. Glede zbirnega centra Smet pri Grgarju pa je Komunala zagotovila, da bo z dnem 
uveljavitve nove cene storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki pričel delovati tudi 
zbirni center Smet, predvidoma 1. 12. 2013. 
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16. SVETNICA KAJA DRAKSLER  je postavila naslednje vprašanje in podala naslednji 
predlog:    
Pretekli mesec smo z rebalansom proračuna zagotovili sredstva na postavki 11015 - 
Povečanje namenskega premoženja v javne sklade, Stanovanjski sklad MONG v višini 
185.000,00 EUR z obrazložitvijo, citiram: «Predvideno je, da bo stanovanjski sklad 
nakupoval nova stanovanja za potrebe svojih prosilcev in pri tem uporabil sredstva, ki 
jih ima na računu. Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi investicije v izgradnjo 
stanovanj v Čepovanu.«  
Obnovo oziroma izgradnjo objektov v Čepovanu je Stanovanjski sklad MONG zaupal 
podjetju Kolektor, ki je gradbeni del obnove predal svojemu podizvajalcu podjetju 
Euroinvest. Slednji pa je posamezne segmente dela porazdelil manjšim 
podizvajalcem. Zadnji, podizvajalci, ki so opravili dela, plačila za svoje delo še vedno 
niso prejeli. V podjetju Euroinvest pravijo, da sredstev niso prejeli, enako naj bi veljalo 
za podjetje Kolektor. Po njihovih trditvah stanovanjski sklad sredstev še ni nakazal, še 
več, trdijo, da z rebalansom niso dobili dovolj.  
Prosim, da mi Stanovanjski sklad MONG posreduje podatke o planirani višini 
investicije v objekt v Čepovanu in morebitne prekoračitve zastavljenega finančnega 
okvira ter razloge zanje, kot tudi kdo je potrdil morebitne prekoračitve. V kolikor se 
izkaže, da gre za malomarnost, predlagam Nadzornemu odboru Stanovanjskega 
sklada MONG ugotavljanje odgovornosti, v kolikor pa so vzroki za težave na strani 
izbranih glavnih izvajalcev predlagam, da jih uvrstimo na tako imenovano črno listo in 
z njimi ne sodelujemo več.  
MONG in Stanovanjski sklad MONG bi morala biti zgled v regiji, ko je govora o plačilni 
disciplini. Zamude pri poravnanju obveznosti so nedopustne, ne glede na to kakšni so 
razlogi zanje.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje in predlog 
svetnice smo posredovali Stanovanjskemu skladu MONG – javni sklad, ki nam je posredoval 
naslednji odgovor: 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je že v finančnem načrtu za leto 2012 planiral 
sredstva za obnovo večstanovanjske hiše v Čepovanu v okviru kto 4204 Novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije. Zgradba je bila zgrajena v letu 1901 in njena obnova je bila nujno 
potrebna. V tej stavbi so bivali trije najemniki. Po adaptaciji smo uspeli v objektu pridobiti šest 
stanovanj, in sicer tri garsonjere, eno dvo-sobno in dve-trisobni stanovanji.  
 
Dokončno odločitev za adaptacijo hiše smo skupaj z nadzornim svetom sprejeli konec leta 
2012 in jo umestili v finančni načrt za leto 2013, ki je bil sprejet na 16. redni seji Nadzornega 
sveta SS MONG dne 11.12.2012 in usklajen s sprejetim proračunom Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2013, ki je zagotavljal namenska sredstva za sklad v višini 1.000.000 EUR 
(21.02.2013 je bil sprejet rebalans v katerem so bila omenjena sredstva skladu odvzeta; sklad 
je do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2013 do takrat prejel 1/12 sredstev v višini 85.000 
EUR in sicer na dan 31.01.2013).  Skladno s planiranim, smo dne 05.02.2013 na portalu 
javnih naročil objavili Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija 
večstanovanjskega objekta v Čepovanu 159«. Sklad je razpis za rekonstrukcijo 
večstanovanjskega objekta nadaljeval. Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov, od katerih je 
bilo izbrano podjetje Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije kot najugodnejši ponudnik. Pogodbena 
cena brez DDV je znašala 254.236,48 EUR (21.610,01 EUR 8,5 % DDV), skupaj 275.846,58 
EUR po klavzuli »ključ v roke«. Iz predmetne pogodbe (ter predhodne ponudbe) izhaja, da je 
izbrano podjetje določilo podizvajalca Euroinvest Gradnje d.o.o., ki je bil v pogodbi udeležen v 
vrednosti 70.621,24 EUR, kar znaša 20 % pogodbene vrednosti. Euro invest Gradnje d.o.o. je 
od SS MONG prejel dve izplačili na osnovi 12. člena predmetne pogodbe, ki določa, da  lahko 
izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. izjave neposredno 
plačuje podizvajalcem. Stanovanjski sklad MONG je na osnovi izstavljenih situacij in 
podpisanih izjav s strani izvajalca, podizvajalca in naročnika izvršil plačila v zakonsko 
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predpisanem roku; kar izkazuje tudi dopis s strani Euroinvesta Gradnje z dne 03.10.2013. 
Zadnje in dokončno izplačilo podizvajalcu se je izvršilo dne 10.10.2013 t.j. dan pred 
zapadlostjo zadnje izstavljene situacije.  
Trenutno stanje investicije v Čepovanu kaže na zamudo pri odpravi napak na objektu glede 
same gradnje. Objekt bi moral biti predan 25.09.2013. Izveden je bil tehnični pregled. Napake 
iz tehničnega pregleda so odpravljene. Uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 22.10.2013. 
23.10.2013 je bil izveden kvalitetni prevzem del, pri katerem so bile ugotovljene določene 
pomanjkljivosti iz naslova gradnje objekta, ki so evidentirane v zapisniku z rokom odprave 
napak na dan 06.11.2013.  Zaenkrat napake še niso odpravljene v celoti, zato sklad zadržuje 
plačilo po zadnji izstavljeni situaciji. Iz prihodkov in odhodkov Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica izhaja, da ima sklad v povprečju za 650.000 EUR lastnih sredstev iz 
naslova pobranih najemnin za neprofitna stanovanja. Na tej osnovi bodo vse obveznosti do 
izvajalca poravnane do konca leta 2013. 
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG je Mestnemu svetu dne 12.02.2013 v vednost 
poslal dva sprejeta sklepa, in sicer: sklep, da naj se prioritetno obravnavajo pobude uprave 
SS MONG z dne 07.01.2013, v kateri poziva, da naj se za gradnjo neprofitnih najemnih 
stanovanj opredelijo območja, kjer je že v preteklosti potekala oziroma načrtovala gradnja 
neprofitnih stanovanj ter sklep o tem, da pomeni vsakršen rebalans v smislu odtegovanja 
namenskih sredstev za investicije na skladu, neproduktivnost in dezinvestiranje na skladu ter 
posledično zmanjševanje namenskega premoženja. Dodatno je bilo občinski upravi poslano 
še kar nekaj korespondence, ki si jo mestna svetnica ogleda na skladu. Nadalje je bil poleg 
sprejetega proračuna MONG za leto 2013, sprejet tudi spremljevalni sklep Mestnega sveta v 
katerem je navedeno, da »Mestni svet podpira gradnjo in nakup neprofitnih stanovanj in bo za 
ta namen odobril poroštvo za najem kredita SS MONG v letu 2013 ali pa se v rebalansu 
proračuna zagotovijo potrebna sredstva. Omenjeni sklep je bil le delno izvršen ob sprejetju 
tretjega rebalansa proračuna MONG za leto 2013 dne 24.09.2013 v višini 100.000 EUR. 
Stanovanjski sklad MONG bi lahko ob zagotovitvi dodatnih sredstev v letu 2013 nakupil še 
dodatna štiri stanovanja, po ponudbah, ki so prispela na Javno povabilo za nakup stanovanj 
in stanovanjskih hiš na območju MONG, a so bili nakupi ustavljeni.  
 
Dodatno pojasnilo Urada direktorja občinske uprave: 
 
Na zadnji del odgovora Stanovanjskega sklada dajemo dodatno pojasnilo: 
Iz korespondence med Mestno občino Nova Gorica in javnim skladom izhaja, da je bil na 
občinsko upravo naslovljen predlog Stanovanjskega sklada po zagotovitvi 210.000 EUR 
dodatnih sredstev v okviru rebalansa oziroma poroštva za zadolžitev (1.8.2013). V nadaljnih 
ustnih razgovorih (23.8.2013) je bilo sporazumno ugotovljeno, da bi znesek 100.000 EUR 
rešil trenutne likvidnostne težave sklada, kar smo zagotovili v rebalansu proračuna. Dodatnih 
zahtev za poroštvo nismo prejeli. 
V letu 2013 je Stanovanjski sklad z razpoložljivimi sredstvi samostojno gospodaril, kot v 
preteklosti. Občinska uprava za leto 2014 predlaga, da se skladu zagotovi 500.000 EUR 
sredstev za povečanje namenskega premoženja, pri čemer se bo ta sredstva odobravalo ne 
po dvanajstinah, ampak šele po predhodno dostavljenih dokazilih o namenski porabi, ki pa 
mora biti enaka načrtovani v letnem finančnem načrtu sklada. Vsekakor pa se tudi v letu 2014 
sklad lahko zadolži in prosi občino za poroštvo tako, kot to zahtevajo javnofinančni predpisi. 
 
 
17.   SVETNICA KAJA DRAKSLER je postavila naslednje pismeno vprašanje:   

Zanima me, kolikšna je višina sredstev, ki jih je v letih 2011, 2012 in 2013 Komunala 
Nova Gorica d.d. namenila v posodobitev opreme, infrastrukture in napredek na 
področju ločevanja odpadkov in njihovega odvoza?  
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  



 14 

Od koncesionarja smo zahtevali podatke za potrebe priprave odgovora. Žal smo kljub urgenci 
prejeli njihov odgovor za našo analizo in pripravo odgovora, prepozno. Vsekakor pa pošiljamo 
odgovor koncesionarja, ki ga bomo po potrebi dopolnili do naslednje seje: 

»Za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki  je KOMUNALA Nova Gorica 
d.d. namenila naslednje zneske (velja za vse občine skupaj) po letih za nakup osnovnih 
sredstev (v EUR): 
 

 RZO 

2011 377.054 

2012  89.234 

2013 371.137 

SKUPAJ 837.425 

 
Z opravljanjem gospodarske javne službe ravnanje z odpadki so povezane vse vrste 
stroškov, od materialnih (gorivo, energija), storitev (stroški intelektualnih storitev: monitoringi 
na odlagališču odpadkov, drugih storitev – reklama ali izdelava filma o ločenem zbiranju 
odpadkov, transportnih storitev – prevozi posameznih ločenih frakcij iz CERONG-a na 
uničenje/predelavo (nevarni odpadki, električna in elektronska oprema, tekstil, plastika, steklo, 
papir…).  
 
V letu 2012 so bili stroški ravnanja z odpadki v okviru GJS naslednji (v EUR): 

POSTAVKA Odvoz 
odpadkov   GJS 

Odlaganje 
odpadkov      
GJS 

Stroški blaga, materiala in storitev 855.193 674.642 

Nabavna vrednost prodanih blaga in 
materiala ter stroški porabljenega materiala 

352.498 142.426 

Stroški storitev 502.695 532.216 

SKUPAJ 1.710.386 1.349.284 

 
 
 
 
V letu 2011 so bili ti stroški v višini (v EUR): 

POSTAVKA Odvoz odpadkov Odlaganje 

odpadkov 

Stroški blaga, materiala in storitev 807.819 656.590 

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 

ter stroški porabljenega materiala 

352.667 158.777 

Stroški storitev 455.152 497.813 

SKUPAJ 1.615.638 1.313.180 

 
Potrebno je upoštevati tudi uvajanje novih storitev skladno z novo veljavno uredbo o zbiranju 
odpadkov npr. bioloških odpadkov, sveč, za katere je morala  Komunala Nova Gorica d.d. 
nabaviti popolnoma nove zabojnike in opremo za zbiranje teh vrst odpadkov, priprava vsega 
'reklamnega' materiala v zvezi s tem (položnice, nalepke na zabojnikih….). Nabave so vštete 
v nabavah OS po letih, omenjeni stroški pa v storitvah GJS ravnanja z odpadki. « 
 
 
18.   SVETNIK OTON FILIPIČ je postavil naslednja vprašanja in podal naslednjo pobudo:   
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Kot svetnik NSi - Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke v zvezi z ne pripravo 
Odloka o  sofinanciranju sakralnih objektov, kakor sem že rekel poprej v nestrinjanju, 
sprašujem, ali je občinska uprava dolžna spoštovani in izvajati sklepe mestnega sveta 
ali ne?  Drugo, ali je to praksa, kot se zazdi upravi?  Tretje, ali so sklepi mestnega 
sveta za upravo zavezujoči ali ne? Četrto, v kolikem času je dolžna uprava realizirati 
sklepe mestnega sveta?  
Zato dajem ponovno tudi pobudo, da mestna uprava izvede sklep mestnega sveta in 
pripravi Odlok o sofinanciranju sakralnih objektov v čim krajšem možnem času, ker je 
bil ta sprejet že septembra 2012, sedaj pa smo že oktobra 2013. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za družbene 
dejavnosti bo izvedel sklep Mestnega sveta MONG in v čim krajšem možnem času pripravil 
odlok. Ob tem pa poudarjamo, da mora odlok zagotavljati enaka izhodišča za pridobitev 
javnih sredstev vsem prijaviteljem, ki bi na javni razpis prijavljali projekte obnove kulturnih 
spomenikov in ne le kulturnih spomenikov s sakralno vsebino, saj je po veljavni zakonodaji 
potrebno spomenike vzdrževati in ohranjati sorazmerno z razpoložljivimi možnostmi ne glede 
na njihovo vsebino, pač pa glede na njihov pomen in ogroženost spomenika. 
Zato bo oddelek za družbene dejavnosti pripravil Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na 
področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
19. SVETNIK TOMAŽ HORVAT, MAG. je postavil naslednje vprašanje:       

Imam podobno vprašanje kot Kaja Draksler, v bistvu sem imel isto, ampak poleg tega 
bi še nekaj vprašal.  
Koliko sredstev je bilo porabljenih v lanskem letu s strani stanovanjskega sklada za 
nakup stanovanj, koliko je stal povprečni kvadratni meter in koliko stanovanj je bilo 
nakupljenih? Kajti, na mestnem svetu smo sprejeli nek sklep, da stanovanjski sklad 
naj ne bi več gradil, ampak naj bi odkupoval stanovanja po ceni, ki je nižja od 1.200,00 
EUR.  
Dobil sem namige naj temu ne bi bilo tako, zato me zanima dejansko število 
stanovanj, cena m² in porabljena sredstva v ta namen, da bi našim občanom potem 
dejansko dali lahko v uporabo ta stanovanja.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje svetnika smo 

posredovali Stanovanjskemu skladu MONG – javni sklad, ki nam je posredoval naslednji 
odgovor: 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2011 in v letu 2012 objavil Javni 
povabili za nakup novih in starih stanovanj ter nepozidanih stavbnih zemljišč v lasti pravnih ali 
fizičnih oseb na območju Mestne občine Nova Gorica. V javnem povabilu iz leta 2011, katero 
objavo je potrdil Nadzorni svet SS MONG s sklepom sprejetim na 8. redni seji dne 
20.09.2011, je bila določena primerna cena za nakup stanovanj za m2 uporabne popravljene 
neto površine 

 do 1.400,00 € brez DDV za novo zgrajena stanovanja. 

 do 1.200,00 € za rabljena stanovanja.  
Na prvem javnem povabilu v letu 2011 je ponudbo oddalo 14 ponudnikov. Po pregledanih 
ponudbah je bil na 9. redni seji dne 7.11.2011 sprejet sklep nadzornega sveta o nadaljevanju 
in zaključku postopka izbora primernih ponudb s pogajanji, za primerno ceno na m2 
stanovanja. Na osnovi tega sklepa je prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe s tremi 
pravnimi osebami za nakup nepozidanega, komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v 
Prvačini (60 EUR/m2),  nakup osmih novih stanovanj v Novi Gorici (1.400 EUR/m2) in nakup 
dveh še ne vseljenih  stanovanj v Grgarju (1.000 EUR/m2) ter treh kupoprodajnih pogodb s 
fizičnimi osebami za nakup starih stanovanj v Novi Gorici in okolici (od 950 do 1.200 
EUR/m2). Vsi nakupi so potekali na osnovi izdelanih cenitvenih poročil. Skupna vrednost 
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nakupov na podlagi javnega povabila objavljenega v letu 2011 znaša 1.111.682,58 EUR. 
Plačila kupnin so bila izvršena delno v letu 2011, delno v letu 2012. 

Na 10. redni seji Nadzornega sveta SS MONG z dne 27.02.2012 je bilo sprejeto soglasje o 
ponovni objavi Javnega povabila za nakup novih in rabljenih stanovanj na območju Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2012. V tem povabilu je bila določena primerna cena za nakup 
stanovanj za m2 uporabne popravljene neto površine 

 do 1.300,00 EUR brez DDV za novo zgrajena stanovanja. 

 do 1.100,00 EUR za rabljena stanovanja.  
 
Javno povabilo traja za obdobje enega leta t.j. do konca novembra 2013. Na drugem javnem 
povabilu v letu 2012 je ponudbo oddalo 28 ponudnikov. Na osnovi soglasja Nadzornega sveta 
SS MONG, ki je bilo sprejeto na 13. redni seji z dne 06.09.2012 smo izvedli pogajanja glede 
primernih cen na m2 stanovanjske površine in kasneje na osnovi soglasja Nadzornega sveta 
SS MONG, sprejeto na 15. redni seji z dne 22.10.2012 sklepali kupoprodajne pogodbe. V letu 
2012 so bile sklenjene tri kupoprodajne pogodbe za stanovanja v Novi Gorici ali okolici za 950 
do 1.190 EUR/m2. Skupna vrednost nakupov po sklenjenih kupoprodajnih pogodbah v letu 
2012 znaša 369.413,70 EUR. 
 
V letu 2013 pa smo na skladu realizirali nakupe šestih stanovanj (vse po soglasju 
Nadzornega sveta SS MONG z dne 03.04.2013) na območju Nove Gorice v skupni vrednosti 
525.602,50 EUR, kar pomeni od 950 do 1.300 EUR/m2. Poleg že omenjene realizacije v letu 
2013, razpolagamo še s štirimi ustreznimi ponudbami, ki pa jih Nadzorni svet SS MONG na 
20. redni seji z dne 17.09.2013 ni potrdil, zaradi omejitve proračunskih sredstev. 
Od oktobra 2011 pa do aprila 2013 je Stanovanjski sklad MONG nakupil 20 stanovanjskih 
enot, poleg tega pa je zagotovil 26 mladim družinam možnost ugodnejšega financiranja 
stanovanjskih kreditov s subvencioniranjem obrestne mere v skupni vrednosti 256.000 EUR.  
 
 
20. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:       

V skladu s poslovnikom mestnega sveta dajem eno javno pobudo, ostalih devet pa 
pismeno in se občinskim službam že v naprej opravičujem za tako številna vprašanja, 
toda očitno se problemi kopičijo oziroma ne rešujejo sproti, saj so večino teh vprašanj 
postavili tako v KS Solkan kot v KS Kromberk-Loke in vsi ti problemi, ki so našteti in za 
katere sprašujem, seveda niso od včeraj.  
Dotaknila bi se odkupa zemljišča in zarisa parkirnih mest na Trgu Jožeta Srebrniča, 
kar trenutno povzroča Solkancem kar nekaj sivih las. Pred leti je na mojo pobudo 
prišlo do izdelave OPPN Staro jedro Solkana, še pravočasno, preden je v tem času 
prišlo do odkupa stavbe nekdanjega Mercator pohištva Solkan. Žal se mestna občina 
ni odločila za predkupno pravico, saj bi v teh prostorih lahko pokrili vse potrebe KS 
Solkan, tako od dvorane, morebitne gledališke dvorane do mizarskega muzeja, kar so 
pravzaprav že leta tudi želje Solkancev. K tej stavbi pa sodi tudi večji del Trga Jožeta 
Srebrniča, kjer so parkirna mesta in dostopna pot.  
Zanima me, ali se je MONG že dogovarjala z lastnikom o odkupu, koliko in za kakšno 
vrednost in če se je, ali je do odkupa že prišlo in kdaj se bodo zarisala parkirna mesta 
in dostopna pot?  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
21. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:      

Iz nekaterih KS so se na našo svetniško skupino obrnili zaradi nerazumnih zahtev 
uprave MONG po zahtevah za finančni načrt KS, nerazumni so kratki roki, ni danih 
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izhodišč niti parametrov. 
Zato predlagajo, da MONG pri nalaganju obveznosti krajevnim skupnostim določi 
dovolj dolg rok za oddajo, prav tako da poda določene smernice in izhodišča.  
Prav tako predlagamo, da MONG pripravi skupna navodila na enotnem ustreznem 
obrazcu in ga posreduje KS. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Uprava mestne občine 

bo upoštevala predloge svetnice pri nalaganju obveznosti krajevnim skupnostim.   
 
 
22. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Zanima me, v kateri fazi je reševanje kontejnerskega mesta v Obrtno-poslovni coni 
Solkan, s katerim je KS Solkan že bila v dogovoru s strokovnimi službami MONG, 
realizacije pa še vedno ni? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
23. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Z OPPN Soške vile in zaprtjem enega dostopa preko proge v poslovno-obrtno cono je 
bila predvidena tudi »traktorska« pot za lažji dostop do kmetijskih zemljišč v Italiji 
preko nekdanjega dvolastniškega mejnega prehoda.   
Krajane Solkana zanima, kdaj in kako se bo to uredilo, kajti trenutna situacija kaže 
precej čudno sliko, saj je preko zemljišča, kjer naj bi se gradilo stanovanjsko naselje, 
nastala »divja« pot tako za lastnike zemljišč, kolesarje in pešce, ki dostopajo preko 
opuščenega dvolastniškega prehoda na pot ob Soči, ki postaja tudi vse bolj 
rekreacijska pot. 
Prav tako nas zanima kako je z načrtovanjem kolesarske poti med obema Goricama in 
Solkanom ob Soči?  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
24.  SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:      

Krajan Solkana, ki se ukvarja s turizmom, nam je sporočil, da ga zelo moti, ker ima 
Nova Gorica veliko »razdrobljenih« turističnih prospektov, ne premore pa enega 
skupnega prospekta oziroma zgibanke, ki bi zajel znamenitosti in posebnosti tako 
Gorice kot Nove Gorice in s tem tujemu turistu prikazal celotno turistično ponudbo 
Goriške na obeh straneh meje. 
Predlagamo, da se v sodelovanju z Gorico (I) pristopi k izdelavi takega prospekta.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Turizem sodi med strateške usmeritve 

EZTS GO. V okviru razvojne strategije, ki jo trenutno oblikujejo posamezni odbori na podlagi 
usmeritev za prihodnjo evropsko finančno perspektivo 2014-2020, je predvidena tudi skupna 
turistična promocija območja treh mest. Med dejavnosti, ki se bodo na tem področju izvajale, 
je vključeno tudi oblikovanje skupne turistične ponudbe z različnimi oblikami promocije, kamor 
sodijo tudi tovrstne brošure. 
 
 
25. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

KS Solkan zanima v kateri fazi je OPPN SIA-kamnolom in koliko so se upoštevale 
pripombe KS Solkan, ker so s tem degradiranim območjem Solkana problemi? 
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
26. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Nekaj krajanov iz Fajdigovšča-Bonetovšča je opozorilo na nerešen problem ureditve 
dela cestišča (preplastitev) po domače »pri malnu«, to je takoj za črpališčem vode v 
smeri proti Ravnici. V preteklosti so tam že bili dogovori, da se cesto razširi in del  

asfaltira cca 10 m², ostalo je nedokončano in razrito.  
Zanima me, zakaj se ta problem ne dokončno uredi? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
27.  SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Krajani so me opozorili tudi na akacije, ki rastejo ob cesti in se krošnje nagibajo na 
cestišče, v preteklosti so že bile težave z zvrnjenimi drevesi preko cestišča ob večjih 
nalivih.  
Sprašujejo, zakaj občina teh dreves ne odstrani, saj predstavljajo nevarnost za 
promet? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Odgovor vam bomo posredovali naknadno.  
 
 
28.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:     

Krajani sprašujejo, kdaj bodo ponovno dobili svetilko na križišču, kjer se ločita kraka na 
Fajdigovšče in Bonetovšče, saj je bila tam pred leti že nameščena? 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 

Na mestu, kjer je pred leti bila svetilka, droga JR in svetilke ni že več kot deset let. V primeru 
ponovne postavitve gre za nov poseg v zemljišče, s čemer pa se lastnik parcele ne strinja. 
Javna razsvetljava se bo urejala skupaj s celovito ureditvijo komunalnega in cestnega 
omrežja. Do takrat novi posegi skladno s OPPN in programom komunalnega urejanja niso 
možni.  
 
 
29.    SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje ter 

predlog:     
Uporabniki varovanih stanovanj v Novi Gorici so opozorili na naslednje težave: 
- slabo urejeno kontejnersko mesto, uničeno pot, kar so povzročili tovornjaki 
- še vedno niso seznanjeni s strukturo stroškov, ki jih plačujejo podjetju Dom d.o.o., za 
urejanje in vzdrževanje stavbe (primer: zadnjič so dobili za plačati menjavo 34 žarnic, 
nihče jim tega ni razložil, prav tako izvajalci za opravljeno delo hodijo po podpise kar k 
stanovalcem, ki za kontrolo opravljenega dela ali podpis niso pooblaščeni niti 
zadolženi). Zato jih zanima, kdo sploh kontrolira opravljene storitve? 
Predlagajo tudi, da se vhodna vrata avtomatizirajo, ker imajo uporabniki na vozičkih  
velike težave pri prehodu. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pismeno vprašanje ter 

predlog svetnice smo posredovali Stanovanjskemu skladu MONG – javni sklad, ki nam je 
posredoval naslednji odgovor: 
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Vprašanje smo posredovali upravniku večstanovanjske stavbe na Gortanovi 6 v Novi Gorici 
podjetju DOM d.o.o., ki nam je posredoval naslednji odgovor: 
»Na zboru lastnikov in najemnikov stavbe Gortanova 6, ki se je odvijal dne 9.10.2013 (glej 
zapisnik)  smo v prisotnosti najemnikov in lastnikov obravnavali vso tekočo problematiko in 
odgovorili na vsa vprašanja najemnikov. Prilagam tudi zapisnik lanskega zbora lastnikov, kjer 
smo obravnavali problematiko, ki jo navajate. 
Lastniki in najemniki so tudi potrdili Poročilo upravnika in Letno poročilo o porabi in stroških za 
pripravo tople vode in za ogrevanje posameznih delov stavbe. Na zboru lastnikov smo tudi 
obravnavali problematiko, ki jo navaja gospa v pritožbi (glej zapisnik). 
 
Opozarjamo tudi na 12. točko iz Zapisnika zadnjega zbora lastnikov in najemnikov (za leto 
2013) kot sledi: 
12. Sestanki v skupnem prostoru za druženje : go. Pilih je zanimalo, kdo organizira sestanke 
v skupnem prostoru za druženje z občinsko svetnico go. Darinko Kozinc. Povedala je, da je 
proti organizaciji takih sestankov v skupnih prostorih, še posebej zato, ker nanje  niso vsi 
povabljeni. Sestanki naj se sklicujejo preko upravnika, tako, da vabilo prejmejo vsi najemniki. 
Mestni svetnici sporočamo, da je mogoče skladno z zakonodajo in ob nestrinjanju z 
upravnikovim delom, na zboru lastnikov ob prisotnosti večine etažnih lastnikov po solastniških 
deležih, upravniku odpovedati pogodbo o upravljanju. V tem primeru pa mora biti sam sklep o 
odpovedi pogodbe o upravljanju podpisan z večino etažnih lastnikov glede na njihove 
solastniške deleže.  

PRILOGA 1, 2, 3, 4 

 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 

 
 
1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:    
Pred nekaj dnevi sem podal eno svetniško vprašanje oziroma pobudo in dobil 
odgovor, na katerega na občinski upravi ne morete biti ponosni na ta odgovor, niti jaz 
zadovoljen, še manj pa ostali kolegi, ki so se že prej oglasili v zvezi s to zadevo.    
Odgovorili ste mi, da so bili na Okrajno sodišče v Novi Gorici na podlagi zemljiško 
knjižnih dovolil iz sodne poravnave vloženi vsi predlogi za vpis lastninske pravice in 
izbris stavbne pravice. Vpisi še niso realizirani, ker je pri nepremičninah veliko število 
plomb, ki se morajo predhodno rešiti.  
Sam s tem odgovorom nisem zadovoljen, kajti menim, da je potrebno ugotoviti 
odgovornost tistih, ki so svetnike zavajali z nujnostjo sklenitve poravnave, saj do 
prejetega odgovora nihče ni opozoril svetnikov, da bo vknjižba problematična, če že 
ne nemogoča, zaradi vpisanih plomb. Torej, kakšno zagotovilo ima občina, da kljub 
plačilu, sedaj depozitu, postane zemljiškoknjižni lastnik? Sploh pa, da je nekdo dolžan 
povedati svetnikom, kako dalje. Če pa bi šel podrobneje na to poravnavo, lahko 
ugotavljam, da s poravnavo občina ničesar ne kupuje, kot nam je bilo večkrat 
predstavljeno, pa tudi v časopisih se tako zasledi. Ravno nasprotno. Stranke v 
poravnavi namreč ugotavljajo, da je MONG z dnem uveljavitve Zakona o gospodarskih 
javnih službah postala lastnica nepremičnin, ki so predmet poravnave in da občina s 
plačili predvidenimi s poravnavo plačuje družbam le nadomestilo za izgubo kapitala 
oziroma planiranih nedoseženih dobičkov. Res je, da naj bi SGP Gorica od 
predvidenega zneska 3.089.276,50 EUR prejela znesek v višini 149.402,50 EUR, ki 
pa bi bil pobotan z obveznostjo, ki jih ima SGP Gorica do mestne občine. Preostala 
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nadomestila v skupnem znesku 2.939.874,00 EUR pa se nakaže šestim družbam, 
mimogrede, njihov ustanovni kapital znaša skupaj 376.263,00 EUR ampak, kot 
pravite, dveh od teh družb sploh ni več, ki pa z SGP Gorica v likvidaciji in njenimi 
obveznostmi do upnikov nimajo nikakršne zveze.  
Pomeni, da obljube odgovornih v SGP Gorica v likvidaciji, da bodo v času 
likvidacijskega postopka v celoti poravnale obveznosti do svojih upnikov, vsaj za 
omenjeno poravnavo ne more držati, čeprav likvidacijski upravitelj v svojem poročilu z 
dne 26. 6. 2013, mimogrede likvidacijska masa se je v petih letih zmanjšala za dobrih 
12.000.000,00 EUR, upnikom zagotavlja, da bo ravno poravnava z MONG pripomogla 
k uspešnemu poplačilu njihovih terjatev.  
Torej, čemu je plačilo skoraj tri milijone evrov nadomestila dejansko namenjeno? 
Odkupu nepremičnin nikakor ne. Seveda pa bi bilo zanimivo tudi izvedeti na kolikih, v 
poravnavah navedenih nepremičninah, je to sploh mogoče. 
Zaradi tega upam na res celotno informacijo, da ne bo prišlo do zavajanja in da bodo 
jutri spet časopisi nekaj pisali, kar ni res, kot se je dogajalo v preteklem času.   
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Odgovor vam bomo 

posredovali naknadno.  
 
 
 
 
 
                         PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
 
 
 
 
  


