
 

 

Številka:           900-13/2010 
Nova Gorica:    5. januar 2011 
 
 
 

O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA  

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
2. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. december 2010 
 
 
1. SVETNIK TOMAŢ TORKAR  je podal naslednje vprašanje:  

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006) v 112. členu 
določa, da okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja lahko predpiše tudi občina, kadar 
gre za onesnaţevanje okolja lokalnega pomena. Takšna okoljska dajatev je prihodek 
proračuna občine. Ţal nisem mogel iz preteklih proračunov MONG razbrat, kolikšen je 
obseg teh dajatev, zato sprašujem: 
1. Kdo so zavezanci za okoljsko dajatev v Mestni občini Nova Gorica in kolikšna je 

njihova 
okoljska dajatev? 
2. Kolikšen je bil celoten prihodek občine v preteklih letih iz tega naslova? 

 
Oddelek za finance je posredoval naslednji odgovor: Zakon o varstvu okolja je od objave 

uradnega prečiščenega besedila (Uradni list RS, št. 39/06) bil še večkrat spremenjen in 
dopolnjen (Uradni list RS, št. 66/06, Uradni list RS 70/08 in Uradni list RS, št. 108/09).  
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1 UPB-1) je v 112. členu (šesti 
odstavek) res določal, da okoljske dajatve lahko predpiše tudi občina kadar gre za 
onesnaţevanje okolja lokalnega pomena. 
Hkrati pa je isti člen tega zakona v 8. odstavku določil, da Vlada s predpisom določi, kaj 
se šteje za onesnaţevanje okolja lokalnega pomena in osnovo za obračun okoljske 
dajatve. 
Vlada tovrstnega predpisa ni sprejela, ampak je z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ZVO-1C (Uradni list RS, št. 108/09) črtala šesti do 
deseti odstavek 112. člena Zakona o varstvu okolja, ki so se nanašali na moţnost uvedbe 
občinske okoljske dajatve. 
Iz navedenega izhaja, da ni bilo pravne podlage za uvedbo in obračun občinske okoljske 
dajatve, čeprav je izvirno besedilo Zakona o varstvu okolja to predvidelo. 
 
 
2. SVETNIK dr. ROBERT GOLOB je podal naslednji predlog:  

Najprej imam proceduralni predlog. Gre za manjši zaplet, ki smo ga predvidevali 
ţe, ko se je iztekal prejšnji mandat, ko je šlo za pobude in vprašanja svetnikov v 
prejšnjem mandatu. Zgleda, da ste vse tiste vrgli stran, pa je bila med njimi 
sigurno tudi kakšna koristna, ki ni bila odgovorjena. Zato predlagam, da se vsaj 
tistim svetnicam in svetnikom, ki smo ponovno svetniki, posreduje odgovore na 
pobude iz prejšnjega mandata, ker svet ni nastal z volitvami, ampak bistveno prej, 
torej da je kontinuiteta in da se pobude in predloge posreduje in smatra kot 
odprte.  
 



 

Oddelek za splošne zadeve  je posredoval naslednji odgovor: Vsi odgovori na pobude, 

predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov, ki so bili podani na septembrski seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, so bili svetnikom prejšnjega sklica posredovani po pošti, in 
sicer 2. novembra 2010. 
Odgovori so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica 
http://ads3.arctur.si/nova-gorica-gids/mma_bin_public.php?id=2010111012372625. 
 
 
3. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo: 

Druga stvar pa je naša pobuda, ki se nanaša na celoten mestni svet. Vesel sem, 
da imam to čast, da lahko podam pobudo za spremembo Statuta MONG in 
revizijo poslovnika in da dejansko ţe sedaj na začetku tega mandata uskladimo 
naše delovanje. Dejstvo je, da  statut zajema nekatere stare določbe, stare 
navedbe o KS, pa tudi vsebinsko mislimo, da bi ga bilo potrebno nadgraditi s 
kakšno komisijo, odborom, kakor tudi glede procedure samega dela mestnega 
sveta. Upam, da se bo občinska uprava s tem strinjala in da bodo tudi svetniške 
skupine aktivno pristopile s pobudami za spremembo tega tako pomembnega 
akta za občino.   
 

Oddelek za splošne zadeve  je posredoval naslednji odgovor: Občinska uprava podpira 
pobudo svetnika Mirana Müllnerja za spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova 
Gorica in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki ju je potrebno uskladiti s 
spremembami Zakona o lokalni samoupravi in s spremenjenim načinom dela mestnega 
sveta. 
Vašo pobudo bomo posredovali v nadaljnje reševanje statutarno-pravni komisiji, ki je 
pristojna za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Nova Gorica in 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
4. SVETNIK ANTON PERŠIČ je podal naslednji predlog: 

Tehnologija in razvoj pogonskih agregatov v avtomobilski industriji prehaja s 
fosilnih goriv na čistejšo električno energijo, to pa narekuje posodobitev oziroma 
izgradnjo potrebne infrastrukture, ki bo omogočala priklop in polnjenje 
avtomobilskih akumulatorjev z električno energijo. Predlagam, da mestna občina 
vključi v svoje razvojne naloge tudi izgradnjo oz. posodobitev javnih parkirišč v 
občini s potrebno infrastrukturo za polnjenje avtomobilskih pogonskih 
akumulatorjev. Predlagam tudi sklep, da morajo biti vsa nova parkirišča 
opremljena s potrebno infrastrukturo. Predlog naj se upošteva ţe pri pripravi 
občinskega proračuna za obdobje 2011.  
  

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji odgovor:  
Trenutne razmere na trgu vozil narekujejo tudi v Sloveniji, da vzpostavimo pogoje za 
učinkovito vpeljavo energetsko učinkovitejših električnih vozil. Zato smo se v Mestni 
občini Nova Gorica med prvimi odločili za postavitev brezplačnega polnilnega mesta za 
električna vozila in motorna kolesa – skuterje na električni pogon, ki je bilo nameščeno na 
Kidričevi ulici v Novi Gorici v mesecu oktobru 2010. 
V sled zgoraj omenjenega nam je bilo s strani Sluţbe Vlade RS za podnebne spremembe 
obljubljeno dodatno polnilno mesto za električna vozila. 
Glede na trenutno uporabo tovrstnih vozil v našem okolju menimo, da postavljeno 
polnilno mesto zadošča potrebam potrošnikov. 
 
 
5. SVETNIK TOMAŢ SLOKAR je podal naslednji predlog: 

V imenu svetniške skupine bi samo spomnil na eno problematiko. Namreč, ţe v 
prejšnjem mandatu mislim, da je bila ţe dvakrat dana pobuda oddelku za 

http://ads3.arctur.si/nova-gorica-gids/mma_bin_public.php?id=2010111012372625


 

infrastrukturo glede problematike parkiranja v Novi Gorici. Ne govorim o 
problematiki, ki je povezana z SGP, ampak v zvezi s parkiranjem na javnih 
površinah, ki so bodisi v lasti ali kot javno dobro MONG. Ta pobuda je ţe bila 
dana in bi samo prosil, če bi se lahko dobilo odgovore na tisti del pobud, ki so bile 
tudi v letošnjem letu oz. pred dvema letoma podane. Se pravi, moţnost parkiranja 
na parkiriščih, ki so funkcionalno zemljišče oz. ki naj bi bila kot funkcionalno 
zemljišče posameznih stanovanjskih blokov, jih pa uporabljajo tudi drugi in 
stanovalci imajo zelo velike teţave pri parkiranju. 
 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji 
odgovor:   
Na 2. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. decembra 2010, je 
svetnik  Tomaţ Slokar prosil, če bi lahko dobil odgovore v zvezi s parkiranjem na javnih 
površinah v lasti ali kot javno dobro MONG, ter v zvezi z ureditvijo parkiranja in ureditev 
enosmernega prometa na Erjavčevi ulici 9, ki jih je podal svetnik Vasja Likar v prejšnjem 
mandatu. 
Pobuda svetnika Vasja Likar je bila podana na 38. seji 12. aprila  2010, odgovor smo 
podali v mesecu maju na 39. seji Mestnega sveta katero vam posredujemo v celoti. 
Z modro barvo so označena parkirišča, ki se nahajajo v bliţini poslovnih, upravnih, 
trgovskih, rekreacijskih in drugih središč, ter so namenjena kratkotrajnem parkiranju. 
Parkirišča so v funkcionalnem območju stanovanj in so namenjena preteţno 
stanovalcem, zato menimo, da podani predlog ni sprejemljiv.  
Z izgradnjo parkirne hiše v Eda centru se bo posledično sprostilo tudi določeno število 
parkirnih mest v samem bivalnem naselju. 
Predlog glede ureditve enosmernega prometa ob bloku Erjavčeve ulice 9, bo predlog 
obravnavala Komisija za prometno ureditev in signalizacijo MO Nova Gorica, ki bo po 
ogledu  podala strokovno mnenje. 
 
 
6. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pobudo: 

Odvajanje komunalnih odpadnih voda iz naselja Sveta Gora. Podajam pobudo za 
nadaljevanje postopkov za izgradnjo kanalizacijskega voda Sveta Gora - Grgar. O 
tem je bilo leta 2007 ţe podpisano pismo o nameri za realizacijo projekta, in sicer 
s strani mestne občine Nova Gorica, petih okoliških občin, Goriških vodovodov in 
RRA. 
Ker je območje kulturno, versko romarsko, turistično, humanitarno ter vzgojno 
izobraţevalno središče, je s tem za lokalno skupnost kot širše izjemnega pomena. 
Ker je trasa voda smiselno logična po cesti Sv. Gora - Grgar, je vzporedno s tem 
predvideti asfaltno prevleko, s katero tudi naselju Grgar doprinesemo dodano 
vrednost v smislu turistične infrastrukture. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji 

odgovor:  
Odvajanje komunalnih odpadnih voda iz naselja Sveta Gora z izgradnjo fekalne 
kanalizacije do Grgarja je bilo utemeljeno s študijo, ki jo je leta 2007 pripravila Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. V študiji sta obdelani moţnosti izgradnje ČN na 
Sveti Gori in izgradnja kanalizacije do Grgarja. V študiji predvidena trasa kanalizacije 
teče paralelno z elektrovodom in je nekajkrat krajša od tiste, ki bi potekala po cesti 
Sveta Gora – Grgar, tako da izgradnja kanalizacije ni v neposredni povezavi s cesto 

Sveta Gora – Grgar.  Priprava dokumentacije potrebne za izgradnjo je bila zaupana 
javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. 
V letu 2009, meseca julija je bil na Mestni občini Nova Gorica pripravljen zahtevek za 
razširitev nabora investicij, ki so sofinancirane iz  projekta Mrzlek (EU - kohezija). 
Sestavni del dopolnilnega zahtevka je  bila izgradnja fekalnega kanala in je bila 



 

ovrednotena  na 483.000 EUR  (brez DDV). Ţal zahtevku ni bilo ugodeno, izgradnja pa 
tudi ni predvidena v NRP Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
7. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pobudo: 

Zadnja pobuda – koncesija za pluţenje  krajevnih poti po KS. Dajem pobudo za 
preveritev zakonitosti podelitve koncesije za pluţenje vseh krajevnih poti v MONG 
enemu koncesionarju. Preveriti, ali je to morda neposredna podelitev koncesije, ki 
je po informacijah nezakonita. 
Prijavo na koncesijski razpis je potrebno omogočiti vsem zainteresiranim. 
Koncesije je po mojem mnenju razdeliti po območjih, saj ena organizacija 
celotnega območja terena naenkrat v zimskih razmerah fizično v primernem času 
ne more obvladati. Koncesija enemu izvajalcu, kateri je nadalje posrednik dela 
naprej drugim pod izvajalcem, je neracionalna in za občino finančno škodljiva. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji 

odgovor:  
Svetnika, ki je pripravil predlog, povsem razumemo, če spregledamo veljavno zakonodajo 
na tem področju in sprejete sklepe ter odloke, ki jih je s tem v zvezi sprejel Mestni svet 
MONG. Zakon o javnih cestah v 8. členu določa, da je vzdrţevanje javnih cest obvezna 
gospodarsko javna sluţba.  
V 5. členu Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v MONG (Ur. list RS št. 68/07) je 
navedeno, da Mestna občina Nova Gorica zagotavlja gospodarsko javno sluţbo 
vzdrţevanja javnih cest s podelitvijo koncesije. 
Na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe 
vzdrţevanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Ur. list RS, št. 
8/2010) je bil objavljen javni razpis za podelitev navedene koncesije (Uradni list RS, št. 
53/10) in Portalu javnih naročil, št. 5740/2010 z dne 2.7.2010. 
Vsaka pravna oseba, ki je izpolnjevala razpisne pogoje po razpisni dokumentaciji, je 
imela moţnost prijaviti se na razpis. V razpisni dokumentaciji in koncesijski pogodbi ni 
omejitev, ki bi koncesionarju onemogočala skleniti podizvajalske pogodbe.   
Z uspelim ponudnikom CPG d.d. Nova Gorica je bila v oktobru 2010  sklenjena 
koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja  
občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, 
Solkan, Kromberk, Roţna Dolina in Pristava. 
Kot je iz navedenega razvidno, je mestni svet obravnaval vse ključne elemente v zvezi s 
koncesijo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, zato je v zvezi z zakonitostjo vprašanje 
neumestno. Na skupnem  sestanku predstavnikov KS, svetnikov Trnovsko-Banjške 
planote in koncesionarja ki je bil  novembra 2010, smo uskladili vsa vprašanja v zvezi z 
izvajanjem zimske sluţbe v sezoni 2010/2011. 
Upamo, da bo koncesionar uspešno opravil svoje naloge v skladu s sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, ki je sklenjena za obdobje petih let.  
 
 
8. SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal naslednjo pobudo: 

Cesta Gradišče - Dornberk je bila asfaltirana pred več kot 40 leti. Prekrita je bila s 
3 cm asfalta. Cesta se iz Gradišča nadaljuje v Renče, v občino Renče-Vogrsko. 
Vsa leta je bila  močno obremenjena: večalo se je število avtobusov, tovornajkov, 
ki so vozili tovor iz Goriških opekarn proti Kopru, v zadnjem času pa še tovornjaki, 
ko je potekala sanacija plazu na Gradišču. Bivši ţupan g. Mirko Brulc je obljubil, 
da bo občina cesto obnovila, ko bo končana sanacija plazu. V letu 2010 je občina 
obnovila primarni vodovod Dornberk - Gradišče. Po končanih delih so izvajalci 
vzpostavili cesto v prvotno stanje, poasfaltirali so polovico cestišča, polovica pa je 
ostala enaka oziroma je stanje še slabše. Vaščani na Gradišču so prepričani, da v 
mestni občini ni slabše ceste. 



 

Oktobra letos je Krajevna skupnost Gradišče v sodelovanju z Društvom za kulturo, 
turizem in razvoj Renč odprla Gregorčičevo spominsko in sprehajalno pot. 
Pričakovati je veliko ekskurzij osnovnošolcev, ki vedno radi obiščejo kraje, kjer je 
ţivel in ustvarjal Simon Gregorčič. Tudi druge skupine turistov se rade ustavijo na 
Gradišču in obiščejo spominski park Simona Gregorčiča in Joţefa Tominca. Teţko 
pa je vabiti goste na Gradišče, ko je cesta komaj prevozna. 
Omenim naj še to, da cesto Renče - Gradišče - Dornberk uporabljajo kot 
obvoznico v primeru zapore ceste Volčja Draga - Dornberk. 
Priloga: Mnenje CPG in predračun obnovitve ceste 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji 
odgovor:  
Problematiko, ki jo navaja svetnik, poznamo. V zadnjih letih so se sredstva za asfaltne 
prevleke v proračunu bistveno zmanjšala.  
Tudi stanje LC Dornberk-Gradišče - Oševljek spremljamo v okviru rednega vzdrţevanja 
ţe vrsto let. Izkazalo se je, da je bilo smiselno s prevleko počakati zaradi sanacije plazu 
in tudi zaradi rekonstrukcije vodovoda. Svetnik pravilno ugotavlja, da je prevleka za 
zaščito vozišča pred nadaljnjim propadanjem nujna. Ni pa to edina lokalna cesta ali njen 
del, ki je potreben nujne sanacije. Kar nekaj jih je takih, kjer smo ţe v zamudi zaradi 
preprečitve škode na voziščih, kot tudi za zagotovitev osnovne varnosti v cestnem 
prometu. Mnenje in priloţen predračun CPG-ja sta dobrodošla. Predračun smo preverili. 
Je korekten in se ujema z našimi predhodnimi ocenami investicije.  
Smo pred sprejemom proračuna in glede na izhodišča trenutno ne vidimo moţnosti za 
vključitev te investicije v proračun. 
 
 
9. SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal naslednji predlog: 

Predlagam, da mestna občina zahteva od pristojnih drţavnih institucij, da takoj 
očistijo strugo reke Vipave, ki je v letošnjem letu ţe dvakrat močno poplavila. 
Kmetom, ki jim je Vipava uničila pridelek, pa povrniti stroške, ki so jim nastali 
zaradi izpada pridelka. Predlagam, da vseh pet občin, skozi katere teče reka 
Vipava, nastopi skupno pri reševanju navedenega problema. 
Problem poplav je zelo verjetno povezan s slabim vzdrţevanjem struge reke 
Vipave in pritokov. Ţe precej let se struga kosi samo na melioracijskih poljih in to 
samo zgornji del. Drevje in grmovje v spodnjem delu ob vodi se ne čisti. Kjer niso 
melioracijska območja, se niti košnja ne izvaja. Drevje in grmovje, ki se poveša v 
vodo, še bolj zmanjšuje pretok ob visokih vodah. Prihaja tudi do spodkopavanja 
breţin in zaţiranja v parcele in le redko se te probleme rešuje. Sama struga se 
tudi zasipa z nalaganjem grušča. Potrebno bi bilo čiščenje struge in ta material bi 
se lahko koristno uporabilo za navoz na poljske ali gozdne poti ob boljši 
koordinaciji izvajalcev enih in drugih del. Sicer je čiščenje in odvoz na deponijo 
draţji, navoz gramoza na poti na veliko razdalje pa tudi. Včasih so bila mesta ob 
Vipavi, kjer so lahko kmetje nalagali gramoz za posipanje poljskih poti in so hkrati 
tudi čistili strugo, sedaj pa to ni več mogoče oz. je prepovedano.  
Proučiti bi bilo treba tudi druge moţnosti za zmanjševanje poplav ob reki Vipavi. 
Ob izvajanju melioracijskih del v osemdesetih letih je bilo rečeno, da struga 
ustreza 100 letnim vodam in prva leta ni bilo poplav, sedaj pa imamo stoletne 
vode ţe dvakrat na leto, ko se voda razlije po okoliških poljih in nasadih. Lastniki 
poplavljenih zemljišč se sprašujejo, ali sploh kaj posaditi, še manj pa posejati. 
Marsikdo je letos pridelek pustil kar na drevesu ali njivi, ker mu je voda preplavila. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji 
odgovor:  
Svetniško vprašanje, ki ga je postavil svetnik Miro Kerševan, se nanaša na vodni svet, ki 
je v domeni drţave – Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO (agencija Republike 
Slovenije za okolje). Nekoč so se s problematiko vodnega sveta ubadala vodne skupnosti 



 

in "vodna gospodarstva" (za porečje reke Soče - VGP Soča). Sedaj je zadeva urejena s 
koncesijo (za porečje Vipave jo ima  podjetje Hidrotehnik). 
Za pospešitev reševanja omenjenega problema bi morale občine le apelirati na omenjene 
institucije, naj problem rešijo. Zato je umesten predlog, da vseh pet občin, skozi katere 
teče reka Vipava, skupno nastopi pri reševanju navedenega problema. 

 

 
10. SVETNIK dr. ROBERT GOLOB je podal naslednjo pobudo: 

Tretja stvar, ki je mogoče najdaljša. Danes so me seznanili pobudniki akcije v 
zvezi z ureditvijo ogrevanja v stanovanjskih blokih na Gradnikovi, bili so ţe pri 
ţupanu in v občinski upravi, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da dam pobudo 
tudi kot mestni svetnik, ker konec koncev za KENOG odgovarja v veliki meri ravno 
mestni svet. Predlagam, da se celovito pregleda problematika ogrevanja na 
Gradnikovih brigadah. Gre za več različnih segmentov, pa vas ne bi utrujal, kaj 
vse je tu notri, vendar bom samo naštel: od zagotavljanja tehničnih parametrov z 
vidika primernih temperatur v sekundarnem omreţju v tem primeru oz. ob vstopu v 
bloke, do tarifnih pravilnikov o obračunu ter ne nazadnje samega odloka o 
zagotavljanju javne gospodarske sluţbe za daljinsko ogrevanje v mestni občini, ki 
bi ga bilo treba prevetriti, tudi s to moţnostjo, da se omogoči v bodoče na 
določenih območjih konkurenca na tem območju. Danes se dogaja nekaj drugega. 
Ker ne dovolimo konkurence med klasičnimi energenti (beri: fosilnimi), so se 
začeli ljudje preklapljati na elektriko, ker je to najceneje. Lahko pa vam povem, da 
je to absurd, da se na neki lokaciji, kjer imamo daljinsko ogrevanje s toplo vodo, 
dosti bolj splača ogrevati na elektriko. Potem pa daljinskega ogrevanja ne rabimo 
in KENOG kar ukinimo! Nekaj je tu zelo zelo narobe in skrajni čas je, da se tega 
temeljito lotimo. Zato pričakujem, da bomo v roku naslednje seje dobili prvo 
pojasnilo, potem pa da bomo imeli to točko v kratkem tudi na dnevnem redu. 

 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe  je posredoval naslednji 
odgovor:  
Pobudo smo posredovali javnemu podjetju KENOG in prejeli naslednje odgovore: 

1. Vprašanje: Zagotavljanje tehničnih parametrov z vidika primernih temperatur v 
sekundarnem omreţju ob vstopu v bloke ob ulici Gradnikovih brigad. 

Šest stanovanjskih blokov na ulici Gradnikovih brigad od številke 9 do 23, se, poleg 
še drugih 34 stanovanjskih blokov, ogreva s toplo vodo, ki prihaja iz stare, opuščene 
kotlovnice na Ledinah. Ko je bila v letu 1996 zgrajena nova kotlovnica na  Sedejevi 
ulici, ki kot energent  uporablja ekološko prijaznejši plin, smo  kotlovnico na Ledinah, 
ki je kurila ekološko sporen mazut, opustili in jo preuredili v skupno toplotno postajo 
za vseh 40 stanovanjskih blokov, ki se od tam ogrevajo. Klasični toplotni izmenjevalci, 
ki so jih takrat vgradili imajo take karakteristike, da je potrebno iz nove kotlovnice, po 
vročevodu,  dovesti  cca 35 stopinj C toplejšo vodo, kot jo le-ti potem oddajo naprej. 
Kot je znano, v novi kotlovnici na Sedejevi, obratuje kogeneracijski motor, ki za 
hlajenje uporablja povratno vodo, ki pa ne sme biti toplejša od 70 stopinj C, sicer se 
avtomatsko ustavi. Zato je vsa avtomatika, ki krmili  postrojenja, nastavljena tako, da 
v omreţje vstopa vroča voda s tako temperaturo, da na povratku ne presega 70 
stopinj C. Zato se dogaja, da zlasti v prehodnem obdobju (oktobra in aprila meseca), 
ko je zunanja temperatura 15 stopinj C in več in je odjem toplote minimalen, ko v 
omreţju kroţi voda praktično brez padca temperature, da v te stanovanjske bloke 
vstopa voda z niţjo temperaturo od 70 stopinj C. Pri takih zunanjih temperaturah se 
stanovanje brez teţav ogreje na ţelenih  20-23 stopinj C tudi pri temperaturi grelne 
vode med  65  in 70 stopinj C. Doseganje 20-23 stopinj C v stanovanju, in to kljub 
temu , da so bili nekateri od teh stanovanjskih blokov zgrajeni celo pred 40 leti po 
takratnih tehnologijah in predpisih, za katere vemo kakšni so bili v primerjavi z 
današnjimi, je parameter, ki ga skuša KENOG vedno zadovoljiti. Če v omreţju kroţi 



 

voda z višjo temperaturo kot je potrebna, nastanejo tudi višje toplotne izgube, ki jih 
morajo v končni fazi plačati porabniki. 
V enem izmed šestih stanovanjski blokov na ulici Gradnikovih brigad stanovalci 
vztrajajo, da mora imeti grelna voda na vstopu v blok ob vsakem času, ne glede na 
zunanjo temperaturo, najmanj 70 stopinj C. V planu KENOG je, da se vseh 40 
stanovanjskih blokov, ki se sedaj ogrevajo iz kotlovnice Ledine, preuredi na ogrevanje 
iz vročevoda, predlagamo, da začnemo s temi 6. bloki. Izdelana je ţe projektna 
dokumentacija in se dela lahko pričnejo takoj. Po takem posegu si bo  tudi teh 6 
stanovanjskih blokov (kakor ostalih 36, ki so ţe sedaj oskrbovani s toploto iz 
vročevoda), lahko poljubno nastavljalo temperaturo sekundarne grelne vode. Za 
prevezavo na vročevod in ureditev 6 toplotnih postaj s toplotnimi izmenjevalci, 
črpalkami in ustreznimi ventili, je potrebno zagotoviti sredstva v višini  100.000 €, ki jih 
morajo zagotoviti proračun MONG in stanovalci v razmerju, ki ga določa lastništvo 
toplotnih izmenjevalcev, ki jih je potrebno vgraditi.  
2. Vprašanje:  Cena ogrevanja 

Cena ogrevanja v Novi Gorici je, če jo primerjamo s cenami ogrevanja v manjših 
slovenskih mestih, vključno z Mariborom, v povprečju primerjanih. Cena se določa kot 
seštevek cen plina     (kakršna velja za Novo Gorico), elektrike, vode itd. oziroma vseh 
elementov, ki se v procesu uporabljajo. Fiksni del cene so stroški plač, najemnina za 
infrastrukturo, ki jo mora KENOG plačevati občini, stroški vzdrţevanja in popravil, 
zavarovalnine itd. Cena je bila ţe neštetokrat preverjena in se preverja ob vsaki 
spremembi, ki so sicer zelo pogoste, ker se, predvsem plinu, cena pogosto spreminja. 
Preverja se, tako na občini, kot na ministrstvu za gospodarstvo (zaključni račun preverijo 
še nadzorni svet, ki ga je imenoval Mestni svet, odbor za gospodarstvo, odbor za okol je 
in prostor in končno še sam mestni svet). KENOG lahko  vpliva na ceno z niţanjem 
stroškov in to predvsem pri plačah. V zadnjih desetih letih je število zaposlenih zniţal od 
24 na 14 in to kljub povečanemu obsegu dela, kajti v tem času je bilo kar nekaj novih 
priključitev. 
Da bi si laţje predstavljali, kakšni so stroški ogrevanja, naj za primer navedemo  
stanovanjski blok na ulici Gradnikovih brigad. Ta blok je v kurilni sezoni 2009-2010 (od 
1.9.2009 do 31.8.2010 ) za ogrevanje povprečnega stanovanja (ki v tem bloku meri 58,76 
M2) potrošil 364,86+DDV= 437,83 €. To je sicer malenkost manj kot je povprečje v Novi 
Gorici (ali so bolj varčevali, ali pa imajo boljšo izolacijo). Mnenje ali je to veliko ali malo, 
naj si ustvari vsakdo sam, predvsem naj primerja koliko za ogrevanje  potroši sam. 
Ne moremo se strinjati  s trditvijo, da je ogrevanje na elektriko »najcenejše» oziroma, da 
se »dosti bolj splača ogrevati na elektriko«. Nasprotno, ţe preprosta primerjava med 
dvema poloţnicama za mesec december 2011 pokaţe, da je cena MWh elektrike za 1/3 
porabe pri VT in 2/3 porabe pri NT in  obračunski moči 7 KW z upoštevanjem DDV, 137,6 
€, medtem ko je cena MWh toplote iz daljinskega ogrevanja izmerjena pri vstopu v blok  
ob upoštevanju fiksnega dela za primerljivo stanovanje in DDV, 114 €. Razlika je očitna. 
Zato nas čudi trditev, da se stanovalci mnoţično preklapljajo na elektriko. Znano nam je, 
da se nekateri v prehodnem obdobju, ko je poraba še majhna, ogrevajo s pomočjo 
klimatskih naprav. Za tak primer nimamo moţnosti primerjave, dopuščamo moţnost, da 
je, čeprav se to dogaja ob času  visoke tarife, učinek toplotne črpalke dovolj velik, da se 
to izplača. 
Kar se tiče cenejših alternativnih fosilnih goriv, predvsem biomase si na KENOG-u 
intenzivno prizadevamo pridobiti potencialne investitorje, ki bi bili v javno zasebnem 
partnerstvu pripravljeni investirati v ustrezne zmogljivosti. Pridobljene so ţe prve 
ponudbe. V kratkem bo objavljen razpis. Prve analize kaţejo, da bi se ogrevanje 
občutneje pocenilo samo v primeru, če bi bila investitor sama občina. Vsak od doslej 
kontaktiranih javno zasebnih partnerjev pričakuje, da bo investicijo povrnil v petih, šestih 
letih, šele potem bi bili pripravljeni spuščati ceno. To pomeni, da bi se v tem času 
ogrevanje komaj kaj pocenilo. Za pocenitev ogrevanja bi kratkoročno največ prispevali z 
izboljšanjem izolacije stanovanjskih objektov. 
 



 

 
11. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pobudo: 

Z dnem 1. 1.2011 preneha veljati subvencioniranje dijaških vozovnic za dijake 
vozače. Glede na to, da je mestni avtobus subvencioniran za vse Ijudi, je 
korektno, da se enake moţnosti zagotovi tudi dijakom vozačem iz bolj oddaljenih 
krajev, do mesta. 
Tako za dijake osnovnih, kakor tudi srednjih šol, subvencioniranje v višini zneska, 
ki je iznad cene prevoza mestnega avtobusa. 
V nasprotnem primeru se postavlja v neenakopraven poloţaj in v teţak finančni 
poloţaj starše otrok, še posebej tiste z več otroki, ki jim je to izdaten zalogaj. V 
demografskem deficitu, ki smo mu priča, pa je na to potrebno polagati še toliko 
več pozornosti, kot tudi z vidika, da se ohranja poseljenost podeţelja. 
Glede na to, da so bile vozovnice subvencionirane ţe doslej, dajem pobudo za 
nadaljevanje subvencioniranja po gornjem predlogu.   
 

12. SVETNIK dr. ROBERT GOLOB je podal naslednjo pobudo: 

Druga pobuda je vezana na pobudo glede plačila oz. subvencioniranja dijaških 
vozovnic. Ker vem, da bo odgovor oddelka negativen, bi predlagal, kajti sklepa ne 
morem predlagati direktno, ampak kljub temu – po zakonu o izvrševanju 
proračuna in verjetno tudi po našem odloku o izvrševanja proračuna veljajo do 
sprejema novega proračuna dvanajstine. Ker smo to postavko ţe imeli v letošnjem 
letu, prosim, da se ne bi zgodilo v januarju ali pa pred  sprejemom proračuna, da 
se te dvanajstine ne bi izvajale. Se pravi, dvanajstine v smislu subvencioniranja 
do sprejema novega proračuna, so. Če bomo v novem proračunu 2011 sprejeli, 
da nas ta zadeva ne zanima več, potem bomo lahko to subvencioniranje umaknili. 
Sklepa ne morem predlagati, ker pač točke ni še na dnevnem redu. 
 

Oddelek za druţbene dejavnosti  je na obe pobudi posredoval naslednji odgovor: 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji 19.11.2009 sprejel Sklep o 
subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic, na osnovi katerega je Mestna občina Nova 
Gorica zagotovila za koledarsko leto 2010 sredstva za subvencioniranje dijaških 
mesečnih vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica v višini 
40% od končne cene vozovnice, ki jo plača dijak. Na tej osnovi sta bili z druţbo Avrigo 
d.d. Nova Gorica in druţbo Slovenske ţeleznice d.o.o. sklenjeni pogodbi, ki sta veljali za 
leto 2010. 
Naloga lokalnih skupnosti je financiranje prevozov učencev osnovnih šol v skladu z 82. 
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja. Skladno z 81. 
členom navedenega zakona pa se iz sredstev drţavnega proračuna zagotavljajo sredstva 
za subvencioniranje prevozov za vajence in dijake ter študente višjih šol, ki se šolajo v 
oddaljenosti 5 km ali več od kraja bivanja. Višina subvencije znaša do 70 %, odvisno od 
socialnega poloţaja upravičenca, oddaljenosti od kraja šolanja ter moţnosti bivanja v 
dijaškem oziroma študentskem domu. Ta pravica je opredeljena tudi v Zakonu o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010). Poleg tega veliko 
dijakov prejema različne štipendije, v okviru katerih se dijakom nakazujejo tudi sredstva 
za prevoz.  
Mestna občina Nova Gorica na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/09) omogoča dijakom oziroma njihovim staršem 
(skrbnikom) iz materialno ogroţenih druţin uveljavitev pravice do enkratne denarne 
pomoči. tudi za pokrivanje stroškov šolskega prevoza. 
Mestna občina Nova Gorica nima pravne podlage za sklepanje pogodb o 
subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic. Ker pa se zaradi brezplačnega mestnega 
prometa pojavlja neenakost med dijaki, ki uporabljajo mestni promet in tistimi, ki se vozijo 
s primestnimi avtobusi, smo za pojasnilo in pravilno pravno podlago zaprosili za mnenje 
Računsko sodišče, saj ţelimo predlagati pravno nesporen sklep. Po prejemu odgovora 
Računskega sodišča bomo pripravili ustrezno gradivo oziroma obvestilo za mestni svet.  



 

 
 
13. SVETNIK TOMAŢ TORKAR je podal naslednjo pobudo: 

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/2009) v 19. členu določa vsebino 
poročila, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, kateremu 
morajo biti priloţene fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je bila finančna 
konstrukcija odobrenega programa ali projekta realizirana s strani prijavitelja 
naimani v višini lastnih sredstev opredeljenih v priiavi na javni razpis in v višini 
odobrenih sredstev na javnem razpisu. 
Menim, da podčrtana določba o vsebini poročila deluje nestimulativno in s tem 
marsikatero društvo odvrne od prijave na razpis. 
Predlagam, da strokovne sluţbe ponovno pregledajo omenjeni odlok in pripravijo 
ustrezne popravke. 
 

Oddelek za druţbene dejavnosti  je na obe pobudi posredoval naslednji odgovor: 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 29. januarja 2009 sprejel Odlok o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica. 
Eden izmed glavnih ciljev, ki smo jih zasledovali pri pripravi odloka je bil ta, da se uvede nov, 
bolj transparenten pregled nad izvajanjem odobrenih programov oziroma projektov, predvsem 
pa uvede ostrejši nadzor nad porabo javnih sredstev. 
Dvome, ki jih svetnik navaja, da 19. člen deluje nestimulativno, zavračamo. Prav tako se 
ne moremo strinjati z dejstvom, da se s tem marsikatero društvo odvrne od prijave na 
razpis. 
Ker iz dolgoletnih izkušenj vemo, da prijavitelji prirejajo oziroma predimenzionirajo svoje 
finančne načrte, smo v poglavju o nadzoru nad porabo sredstev (19. člen) natančno 
navedli način dokazovanja finančnih načrtov posameznega programa ali projekta  ter 
sankcije, če se ugotovi drugačna poraba proračunskih sredstev od napovedane v prijavi 
na razpis.  
Izvajalci so na podlagi sklenjene pogodbe dolţni vsako leto do izteka roka, določenega v 
pogodbi, mestni občini poslati letno poročilo o izvedbi programov ali projektov in dokazila 
o porabi sredstev. Poročilo mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, 
kateremu morajo biti priloţene fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je bila 
finančna konstrukcija odobrenega programa ali projekta realizirana s strani prijavitelja 
najmanj v višini lastnih sredstev, opredeljenih v prijavi na javni razpis in v višini 
odobrenih sredstev na javnem razpisu. 

Vsak prijavitelj se samostojno odloča ali se bo na javni razpis prijavil ali ne. Za izvedbo 
projekta ali programa mora ob prijavi na razpis imeti izdelano finančno konstrukcijo 
izvedbe in jo tudi navesti v razpisnem obrazcu. To je tudi eden izmed glavnih elementov, 
na podlagi katerih prijavitelj pridobi točke za sofinanciranje projekta oziroma programa. 
Na tak način prijavitelj s svojim podpisom in ţigom potrdi, da bo prijavljeni projekt oziroma 
program tudi izveden v taki obliki, kot je predviden v razpisnih obrazcih. Večkrat se je 
zgodilo, da prijavitelji niso imeli lastnih sredstev oziroma so za izvedbo pridobili le 
občinska sredstva ter posledično zmanjševali obseg prijavljenih projektov oziroma 
programov, ki pa niso več bili skladni z opisanimi v prijavi na razpis.  
Zahtevo, ki smo jo torej postavili v odlok je le ta, da mora prijavitelj pred izvedbo projekta 
ali programa vedeti s kolikšnimi sredstvi razpolaga, da bo projekt ali program izpeljal.  
Izjema so le sredstva pridobljena s strani mestne občine na podlagi javnega razpisa, ki so 
skoraj vedno niţja od zaprošenih v prijavi na razpis. Prav zaradi tega zahtevamo pri 
oddaji finančnega poročila dokazila v višini odobrenih sredstev. 
Predloga sprememb odloka na Oddelku za druţbene dejavnosti ne bomo izvedli, saj za 
to ni tehtnih strokovnih argumentov, niti nismo do danes prejeli nikakršnega konkretnega 
predloga. Vsekakor pa smo na oddelku vedno in z vsakim pripravljeni poiskati boljše 
rešitve, ki bodo zagotavljale transparentnost, strokovnost ter zakonitost. To so  
najpomembnejši elementi, ki jih mora občinska uprava vedno zasledovati. 



 

 
 
14. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pobudo: 

Preveriti je, da se ne bi prekinjala stimulacija tudi za novorojenčke. Dajem pobudo 
za preveritev ustreznosti višine teh subvencij in morebiti uskladitev s povišanjem 
in popravkom, in sicer, naj se subvencija glede na vsako naslednje rojstvo 
proporcionalno veča. Nastaviti je tudi določene varovalke in pogoje npr. o 
drţavljanstvu itd. To prispeva k ukrepu dolgoročne vzdrţnosti, ne nazadnje tudi 
pokojninske blagajne.  
 

Oddelek za druţbene dejavnosti  je na obe pobudi posredoval naslednji odgovor: »Pravice 

in obveznosti s področja starševskega varstva so v pristojnosti Ministrstva za delo, druţino in 
socialne zadeve. Ena od pravic oz. pomoči druţini je pomoč ob rojstvu otroka, ki jo 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve zagotavlja za vse upravičence v enaki višini, 
to je trenutno 279,42 EUR na otroka. 
Enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka namenja ob izpolnjevanju pogojev (otrok mora 
biti drţavljan Republike Slovenije in mora imeti vsaj z enim od staršev stalno prebivališče 
v Mestni občini Nova Gorica) tudi Mestna občina Nova Gorica in sicer prav tako za vse 
upravičence v enaki višini. Pri ugotavljanju upravičenosti se ne ugotavlja socialnega in 
materialnega stanja, saj gre za prijazno gesto in dodatno pomoč staršem ob rojstvu 
otroka. Ob izpolnjevanju pogojev lahko najbolj ogroţene druţine še vedno uveljavljajo 
pravico do enkratne denarne socialne pomoči Mestne občine Nova Gorica za premostitev 
trenutne materialne ogroţenosti (plačilo poloţnic, šolskih kosil, nakup kurjave, 
ozimnice…).  
Ob pregledu pomoči ob rojstvu otroka v drugih slovenskih občinah je bilo ugotovljeno, da 
je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki jo v ta namen trenutno namenja Mestna 
občina Nova Gorica, med najvišjimi v drţavi.  
Primerjava je razvidna iz spodnje tabele: 
 

Občina Višina den. pomoči 

MO Ljubljana do 380,00 EUR  

MO Celje od 104,00 do 167,00 EUR (1., 2., 3. otrok) 

MO Maribor 105,00 EUR 

MO Kranj 112,67 EUR 

MO Novo Mesto ne namenja sredstev ali darila 

MO Velenje 83,50 EUR 

MO Murska Sobota knjiga 

MO Koper 200,00 EUR 

MO Nova Gorica 459,04 EUR 

MDDSZ - pomoč ob rojstvu otroka 279,42 EUR 

 
Višina enkratne denarne pomoči Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu otroka je 
določena z Odlokom o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica in znaša 
dvakratni znesek osnovnega minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu, to je 
trenutno 459,04 EUR na vsakega ţivorojenega otroka. Višino enkratne denarne pomoči 
ob rojstvu otroka smo namenoma navezali na znesek osnovnega minimalnega dohodka 
po Zakonu o socialnem varstvu, saj se ta dvakrat letno usklajuje z indeksom rasti cen 
ţivljenjskih potrebščin. 
V letu 2010 je bilo za namen enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka namenjenih oz. 
izplačanih 152.533,00 EUR proračunskih sredstev. 
 
 
15. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal naslednje vprašanje: 



 

Svetniško vprašanje. Pomemben vir prihodkov občinskega proračuna 
predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskega davka od posebnih (igralnice in 
saloni) iger na srečo. V predlogu strategije IGER NA SREČO je predvideno, da se 
zdruţita »davek od iger na srečo (ki v celoti pripada proračunu) in koncesijski 
davek, ki pripada lokalnim skupnostim v višini 47,5 %. V strategiji ni navedeno, 
kako naj bi se nov (skupni) davek delil. Kaj je bilo narejenega s strani občinske 
uprave, da bi se ţe v strategiji nedvoumno napisalo, da pripada del (in kolikšen) 
skupnega davka lokalnim skupnostim? 

Prav tako sprašujem, kaj je bilo ukrenjenega, da bi se deleţ davka pravičneje 

razdeljeval, da bi ga prejemale le lokalne skupnosti, kjer se dejavnost dejansko 

izvaja? 

Opomba: V eni od prvotnih verzij strategije je bilo navedeno, da bodo prejemale 

koncesnino le lokalne skupnosti, kjer se posebne igre na srečo izvajajo, kasneje 

pa je ta tekst izginil. 
 

Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Občinska uprava Mestne 
občine Nova Gorica je v času javne razprave o Strategiji razvoja iger na srečo v Sloveniji 
organizirala predstavitev osnutka strategije, ki je bil mestnim svetnikom MONG 
predstavljen s strani predstavnikov Ministrstva za finance. Ravno tako je občinska uprava 
pripravila pripombe na strategijo, ki jih je posredovala v sprejetje Mestnemu svetu 
MONG.   
Mestni svet MONG je sprejel sklep o ustanovitvi Komisije za pripravo pripomb na 
Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji. Komisija je skupaj s strokovnimi 
sodelavci občinske uprave pripravila pripombe na strategijo in jih pravočasno 
posredovala na Ministrstvo za finance ter tudi predsedniku vlade RS.  
V svojih predlogih/pripombah se je opredelila do obeh točk, ki jih omenja svetnik Črtomir 
Špacapan. In sicer: 
- glede dela oziroma višine koncesijske dajatve lokalnim skupnostim je bil poslan 
naslednji predlog/pripomba: vstrategije je potrebno natančno opredeliti upravičence do 
enotnega davka od iger na srečo in njihov deleţ. Deleţ domicilnim lokalnim skupnostim 
ne sme biti niţji od sedaj veljavnega.  
- glede upravičencev do koncesijske dajatve pa je bil poslan naslednji predlog/pripomba: 
predlog delitve enotnega davka od iger na srečo med upravičence, kjer obstaja 
neposredna povezava med prirejanjem iger na srečo in vplivom na lokalno okolje in 
obremenjenostjo lokalne infrastrukture je dobrodošla. Potrebno pa je natančno opredeliti 
kolikšen deleţ te dajatve bo pripadal lokalnim skupnostim, ki so z igralništvom najbolj 
obremenjene. Po trenutni zakonodaji pripada lokalnim skupnostim 47,8% deleţ 
koncesijske dajatve, ki se nikakor ne sme zmanjšati.    
Pripravljavcem Osnutka strategije so bili poslani tudi drugi predlogi/pripombe, ki so 
povzeli celotno strategijo.      
 
 
16. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednji predlog: 

Druga stvar, ki bi jo v tem kontekstu rad povedal, je tudi ta, da bi prosil občinsko 
upravo in ţupana, da mestnim svetnikom predstavi tudi sklepe, ki niso bili 
realizirani iz prejšnjega mestnega sveta. Vemo, da je tudi prejšnji mestni svet 
deloval, da je bilo kar nekaj sklepov zadrţanih s strani prejšnjega ţupana, zato 
moramo imeti informacijo, ali bomo o teh vprašanjih govorili v tem mestnem svetu 
oz. da se uskladimo kaj in kako naprej. Upam, da iz omar ne bodo padali kakšni 
okostnjaki in da se bomo lahko pogovorili konstruktivno, tako kot do sedaj, tudi o 
Grgarskih gmajnah, mogoče o problematiki pridobivanja lastništva na Kidričevi 
ulici, pa še kaj bi lahko omenil. 

  



 

Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: Zaradi obseţnosti gradiva, 

ki ga je bilo treba pregledati, ter časovne oddaljenosti in posledične neaktualnosti smo se 
omejili na delo MS v letih 2009 in 2010. 
Mestni svet je v tem obdobju obravnaval in sprejel naslednje akte (akte smo razvrstili po 
vsebinskih področjih, pri čemer številka v oklepaju pomeni število aktov pri posameznem 
vsebinskem sklopu): 

1. Odloki o sprejemu OPN in OPPN (18) 
2. Sklepi o začetku priprave OPN in OPPN (15) 
3. Sklepi o strokovnih stališčih do predlaganih pripomb v povezavi s postopkom 

sprejemanja OPN in OPPN (9) 
4. Odloki o zavarovanju območja, ki ga bo urejal bodoči OPPN (5) 
5. Obvezne razlage občinskih aktov (7) 
6. Odloki o programu komunalnega opremljanja (9) 
7. Odloki o izvajanju gospodarskih javnih sluţb (11) 
8. Sklepi o podaji soglasja k besedilu pogodbe ali aneksa – urbanistične pogodbe, 

koncesijske pogodbe, ipd. (6) 
9. Pravilniki, sprejeti na podlagi odloka, kot izvedbeni akti (6) 
10. Sklepi o ukinitvi ali pridobitvi javnega dobra (23) 
11. Akti s področja nakupa, prodaje in menjave nepremičnin (46) 
12. Akti s področja določitve cen javnih storitev – pomoč na domu, prispevek staršev 

za vrtec, voda, kanalščina, plin, daljinsko ogrevanje … (8) 
13. Ustanovitveni odloki s področja druţbenih dejavnosti (17) 
14. Odloki ali pravilniki o delitvi sredstev s področja druţbenih dejavnosti, kmetijstva in 

gospodarstva (13) 
15. Drugi odloki s področja druţbenih dejavnosti (3) 
16. Odloki in drugi akti s področja financ – proračun, rebalans, zaključni račun, 

polletno poročilo (12) 
17. Poročila o delovanju javnih instituciji ali potrditev strategije za nadaljnje delo – 

visoko šolstvo, šport, javna podjetja, GOLEA, Stanovanjski sklad, RRA, PTP.. (20) 
18. Seznanitve z določeno problematiko – HIT, igralniška strategija, SGP… (4) 
19. Akti s področja kadrovskih zadev (57) 
20. Obravnava dokončnih poročil nadzornega odbora (8) 
21. Sklepi o  podelitvi občinskih priznanj (2) 
22. Program dela Mestnega sveta za leto 2009 in 2010 (2) 
23. Drugo – občinski program varnosti, včlanitev v ZMOS, imena ulic in naselij, 

določitev volilnih enot v KS, avtotaxi sluţba, delitvena bilanca in drugo (13) 
Nerealizirane ali delno realizirane so ostale naslednje odločitve MS: 

1. Na poziv NO je ţupan zadrţal operativne postopke za izvedbo brezplačnega 
prenos zemljišč na dejanske uporabnike (problematika »Grgarskih gmajn«). V tej 
povezavi je ostal nerealiziran tudi predlog svetnika Roberta Goloba, naj se na 
dnevni red ene izmed sej MS uvrsti sklep o imenovanju nove komisije ali o 
podaljšanju mandata stare komisije, ki bi imela za nalogo, da preveri še vsa 
zemljišča, ki so bila komisiji prijavljena po izteku roka, predvsem na območju k.o. 
Kromberk. Na predlog NO računsko sodišče prav te dni opravlja pregled dosedaj  
izvedenih postopkov v zadevi »Grgarske gmajne«. Njihove ugotovitve 
pričakujemo v kratkem. 

2. Prekinjena je bila razprava o predlogu Strategije primarnega zdravstvenega 
varstva 2009-2013. Imenovana je bila 9-članska strokovna komisija, ki pa ni 
uskladila vseh rešitev, zato ta problematika ni bila ponovno uvrščena na sejo MS. 

3. Operativno se še ni uresničil sklep MS o ustanovitvi Evropskega zdruţenja za 
teritorialno sodelovanje, to je mednarodne inštitucije, kateri glavni smoter 
delovanja bo laţje, hitrejše in učinkovitejše pridobivanje evropskih sredstev. 
Razlogi za zastoj so na italijanski strani. 

4. Ţupan je zadrţal sklep v zvezi z menjavo in nakupom zemljišč na Ronketu (gre za 
zemljišča, last Urbane, d.o.o.). Rešitev tega problema (nakup parcele 715/2, k.o. 



 

Nova Gorica) je bila pripravljena ţe za prejšnjo sejo MS, vendar je bila na 
sestanku vodij svetniških skupin sprejeta odločitev, da se zadevo dodatno prouči 
z namenom iskanja optimalne rešitve. Zaradi začasnega financiranja nakup 
predmetne parcele ta trenutek ni moţen, zato bo uvrščena v Letni načrt 
pridobivanja stvarnega premoţenja, ki ga bomo v kratkem obravnavali skupaj s 
proračunom za leto 2011. 

5. Uresničen ni še bil sklep MS, naj strokovne sluţbe v roku šestih mesecev poiščejo 
ustrezno nadomestno lokacijo za strelišče v Panovcu 

6. Največje število odprtih ali neizvedenih sklepov MS najdemo pri poslih z zemljišči. 
Kar je po svoje tudi razumljivo, saj gre za najobseţnejšo problematiko z največjim 
številom zadev. 

7. Dokončanih ni še vrsta sodnih postopkov v zadevi SGP. Dejansko je 
pravnomočno zaključena samo toţba za pridobitev lastninske pravice na garaţni 
hiši 1 in to v prid občine, pa še v tem primeru je SGP vloţil zahtevek za revizijo na 
Vrhovno sodišče. Vse druge pravde so še v teku. 

8. Dokončan ni še postopek uveljavljanja lastninske pravice v korist MONG na 
poslovnem objektu na Kidričevi 9 v Novi Gorici. Toţbeni zahtevek, ki se je glasil: 
»Vpis lastninske pravice na poslovnem objektu in pripadajočem zemljišču na 
toţeno stranko – SD Nova Gorica, ni dovoljen, zato naj se izbriše ter vknjiţi 
lastninska pravica v korist toţeče stranke, to je MONG« je bil na prvi stopnji 
zavrnjen. Zato je MONG vloţila pritoţbo, ki jo bo obravnavalo Višje sodišče v 
Kopru. 

9. Kar se tiče prodaje, nakupa ali menjave zemljišč, so bili realizirani vsi tisti posli, ki 
smo jih sprejemali posamično – formalno gledano kot Dopolnitve letnega načrta 
razpolaganja ali pridobivanja stvarnega premoţenja. Niso pa bili izpeljani vsi posli, 
ki so navedeni v Letnem načrtu (gre za osnovni plan,ki se sprejema za celo leto 
vnaprej, skupaj s Proračunom). Iz letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoţenjem za leto 2009 niso bile izpeljane 4 prodaje, iz istovrstnega 
dokumenta za leto 2010 pa 3 prodaje. Iz letnega načrta pridobivanja stvarnega 
premoţenja za leto 2009 ni bil izpeljan 1 nakup, iz istovrstnega dokumenta za leto 
2010 pa 6 nakupov. Razlogi za ta izpad so različni. Pri prodaji zemljišč je v 
preteţni meri posredi gospodarska kriza oziroma nezainteresiranost kupcev, ki so 
najprej dali vloge ali ponudbe za odkup, kasneje pa so si premislili. V enem 
primeru pa se je naknadno izkazalo, da parcela, de facto, sploh ni v lasti MONG, 
vendar zemljiško knjiţno stanje ni bilo urejeno. V primeru nakupa pa gre za 
različne vzroke. V nekaterih primerih so prodajalci odstopili od posla, ko smo jim 
pokazali našo cenitev, ki ni zadovoljila njihovih cenovnih pričakovanj. V nekaterih 
primerih smo naknadno ugotovili, da niti infrastrukturne niti druge potrebe ne 
upravičujejo nakupa. V nekaterih primerih ni bilo razčiščeno lastništvo. Pa še 
kakšen specifičen razlog bi se našel (recimo kasnejša obremenitev parcele s 
stvarnimi pravicami). 

 
 
17. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog: 

Predlagam, da se na eni od naslednjih sej mestnega sveta obravnava nasilje nad 
ţenskami v MONG. Namreč, če mi dovolite kratko obrazloţitev. Socialni demokrati 
in demokratke smo tradicionalno zavezani k humanim odnosom med ljudmi in 
preprečevanju vsakega nasilja, še posebej nad tistimi, ki se ga najteţje ubranijo. 
Prva slovenska nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi v partnerskih 
odnosih je pokazala, da je vsaka druga Slovenka v starosti od 15. do 80. leta 
doţivela eno od oblik nasilja v domačem okolju. Najpogosteje so doţivljale 
psihično nasilje 49,3 %, fizično nasilje 23 %, premoţenje nasilje 14,1 %, 
omejevanje gibanja in stikov 13,9 % in spolno nasilje 6,5 %.  
Od 25. novembra do 10. decembra, ko je svetovni dan človekovih pravic, poteka 
16 dni mednarodnega boja proti nasilju nad ţenskami. To je odlična priloţnost, da 



 

v mestnem svetu obravnavamo to tematiko, ki se nanaša na naše lokalno okolje. 
K sodelovanju naj občinska uprava povabi nevladne organizacije, ki se z nasiljem 
srečujejo in ga obravnavajo, ter poročajo o stanju in razmerah v naši občini. 
Skupaj bomo lahko poiskali poti in ukrepe, kako razmere izboljšati. 

  
Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: Tako preventivne kot 

kurativne aktivnosti, ki imajo za cilj zmanjšanje obsega nasilja nad ţenskami in blaţenje 
posledic, kadar do takih pojavov pride, sodijo med delovne naloge drţavnih inštitucij. Ne 
glede na to v MONG izvajamo oziroma financiramo mnoge programe in projekte, ki 
posredno ali neposredno spadajo v ta okvir. V nadaljevanju navajamo pregled 
najpomembnejših od njih, kot so ga pripravili v oddelku za druţbene dejavnosti: 
»Mestna občina Nova Gorica v okviru področja socialnega varstva namenja posebno 
skrb tudi problematiki nasilja nad ţenskami. Reševanje navedene problematike je sicer v 
pristojnosti centrov za socialno delo. Center za socialno delo Nova Gorica obravnava to 
področje v okviru koordinacije za nasilje v druţini. 
Mestna občina Nova Gorica programe, ki izvajajo aktivnosti na tem področju, finančno 
podpira v okviru vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialne dejavnosti, določena sredstva pa na podlagi letne pogodbe namenja 
tudi Zavodu Karitas Samarijan, ki izvaja program Materinski dom Solkan in dom Karitas 
na cesti. Zavod Karitas Samarijan sicer izvaja tudi program Varna hiša. 
Program materinski dom je edini v Goriški regiji, Obalno-kraški in Notranjsko-kraški regiji 
ter v obmejni legi. Namen programa je preprečevanje in reševanje socialnih stisk 
uporabnic, omogočanje in povečevanje socialne vključenosti, krepitev moči uporabnic in 
razvijanje njihovih sposobnosti za vsakdanje samostojno ţivljenje, zagotavljanje temeljne 
socialne varnosti v kriznih obdobjih izpada drugih virov za ţivljenje ţensk in otrok in 
preprečevanje revščine med ranljivimi skupinami prebivalstva, v tem primeru ţensk in 
otrok.  
Na ta način je med drugim poskrbljeno za kontinuirane aktivnosti in pomoč na področju 
preprečevanja nasilja nad ţenskami.  
V obdobju od 25.11.2010 do 10.12.2010, ko potekajo mednarodni dnevi akcij proti nasilju 
nad ţenskami, je v Novi Gorici v sodelovanju  nevladnih organizacij iz Zveze za nenasilje 
in Ministrstva RS za notranje zadeve ter policije potekal osrednji dogodek številnih akcij 
za osveščanje in izobraţevanje strokovne in laične javnosti na tem področju. 25. 
novembra 2010 se je tako v Novo Gorico pripeljal avtobus aktivistk in aktivistov, v centru 
mesta so ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, ţupan Mestne občine Nova 
Gorica Matej Arčon, predstavniki Centra za socialno delo Nova Gorica ter Zavoda Karitas 
Samarijan mimoidočim delili bele pentlje, simbol nenasilja, in informativni material. Istega 
dne je potekala tudi okrogla miza na temo nasilja nad ţenskami. 
Mestna občina je sicer v okviru Svetovnega dneva Unicefa 22.11.2010 v organizaciji 
Mladinskega centra Nova Gorica ter odbora Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo 
mesto organizirala humanitarno akcijo zbiranja sredstev za materinski dom Solkan ter 
zbrana sredstva namenila Zavodu Karitas Samarijan. 
V mestni občini se zavedamo problema nasilja nad ţenskami tudi v našem lokalnem 
okolju ter se pridruţujemo tako enkratnim akcijam na to temo kot podpori aktivnostim, ki 
potekajo stalno. Gre za druţbeni problem, ki ga sicer poleg zgoraj navedenih aktivnosti 
poskušamo reševati tudi posredno, kot npr. dobro sodelovanje med organizacijami, ki 
delujejo na tem področju (skupno iskanje ustrezne pomoči v posameznih konkretnih 
primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje - urejanje nastanitev, denarne pomoči…).« 
V povezavi s predlogom, ki ga je podala svetnica, smo o tej pobudi obvestili Center za 
socialno delo Nova Gorica, Zavod Karitas Samarijan Solkan ter Društvo za nenasilno 
komunikacijo, ki se v našem lokalnem okolju ukvarjajo s to problematiko, in jih povabili k 
sodelovanju oziroma prosili za pomoč pri pripravi gradiva. 
Glede na izpričano tradicionalno zavezanost k humanim odnosom med ljudmi in 
preprečevanju vsakega nasilja, še posebej nad tistimi, ki se ga najteţje ubrani jo, k 
aktivnemu sodelovanju pri pripravi izhodišč za razpravo vabimo tudi mestno svetnico, kot 



 

predlagateljico uvrstitve te tematike na dnevni red seje MS. Zadevo bomo uvrstili na sejo 
takoj po prejemu  gradiva s strani k sodelovanju vabljenih organizacij. 
 
 
18. SVETNICA DEJANA BAŠA je podala naslednjo pobudo: 

V zadnjem času se soočamo s problematiko druţbe HIT d.d. Nova Gorica. Večino 
informacij dobim iz sredstev javnega obveščanja. Zaskrbljena nad dogajanjem v 
HIT d.d. V imenu svetniške skupine LDS podajam naslednjo svetniško pobudo: 
Na prvo naslednjo sejo mestnega sveta, ki bo v mesecu januarju 2011, se uvrsti 
točka, na kateri se bomo seznanili in obravnavali problematiko HIT-a d.d. 
Kot predstavniki solastnika HIT-a d.d. menim, da moramo biti svetnice in svetniki 
seznanjeni z dogajanjem v tej za Novo Gorico pomembni druţbi ter na podlagi 
podanih informacij tudi sprejeti ustrezne sklepe v tej zadevi. Predlagam tudi, da se 
k predlagani točki povabi poleg uprave druţbe HIT-a še predstavnike vseh 
lastnikov ter predstavnike vseh reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v druţbi HIT 
d.d.  

 
Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: Mestni svet je v preteklih 

letih večkrat obravnaval gradiva, povezana s poslovanjem in razvojnimi načrti podjetja 
HIT, nazadnje na 9. izredni seji 6. maja lani ob predstavitvi osnutka drţavne strategije 
prirejanja iger na srečo. Stavka igralniških delavcev HIT-a je gotovo razlog za našo 
zaskrbljenost, zato se je ţupan na dogajanje aktivno odzval:  
- javno pozval vlado in njenega predsednika, da v pogovore o morebitni povezavi s 
strateškimi partnerji vključi lokalno skupnost;  
- javno pozval največjega lastnika (drţavo) in nadzornike, da prevzamejo aktivnejšo vlogo 
pri iskanju kompromisa med sindikatom in upravo. 
Prekinitvi stavke v času pred boţično-novoletnimi prazniki je botrovalo tudi aktivno 
delovanje  (posredniška vloga) nadzornega sveta. Številni problemi in izzivi, s katerimi se 
HIT sooča, s prekinitvijo stavke gotovo niso razrešeni. Pobuda za razprava o zadevni 
problematiki na seji Mestni svet je zato povsem utemeljena in smiselna. Priloţnost za 
poglobljeno razpravo in analizo bodo predstavljali podatki o poslovanju v letu 2010. Glede 
na to predlagamo, da bi MS o problematiki razpravljal po izdelavi zaključnega računa za 
preteklo leto in opravljeni analizi poslovanja. 
 
 
 
 
 Miran Ljucovič 
 VODJA SLUŢBE MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


