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Številka: 900-9/2013-31 
Nova Gorica,  3. julija 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 

 
 

 
28. SEJA MESTNEGA SVETA, 30. maj 2013  

 
 
1. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR je postavil naslednje vprašanje:   

Iz lokalnih časopisov smo razbrali, da se je že dvakrat dogodilo, da sta iz najvišje 
novogoriške stavbe odpadla dva večja steklena dela iz dveh oken te stavbe in to na 
površine, ki se uporabljajo kot javne. Tudi sicer mimoidoči opažajo, da ob burji okoli teh 
oken plapolajo neke vrste tesnilne gume, kar daje misliti, da se lahko kaj takega 
ponovno pripeti. Do sedaj smo o tej temi poleg poročanja o dogodkih zasledili le šaljive 
zgodbe, kot na primer, da ob naročilu kave ob lepem sončnem vremenu, dobi 
posameznik na mizo še veliko porcijo stekla. Menim, da je zadeva  zelo resna in 
zaskrbljujoča.  
Župana in občinsko upravo sprašujem, kako to, da vam ni prišlo mogoče na misel, če 
vam pa je se v naprej opravičujem, da bi pozvali lokalno pristojno inšpekcijo, da razišče 
dogodke ter poda ugotovitve in morebitne ukrepe? Znano mi je, da so na primer 
inšpekcije ob podobnih dogodkih v preteklosti, ki so se zgodili v Ljubljani, odgovorno in 
odločno ukrepale.  
Spoštovani župan, glede na resno varnostno problematiko mimoidočih, pričakujem, da 
boste zadevo nemudoma proučili in izvedli ustrezne korake.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Za ukrepanje ob dogodku, ki se je zgodil, 

niso pristojne inšpekcijske službe MONG. Dogodek je tudi obče znan in ga po našem vedenju 
obravnava pristojna inšpekcija. 
 
 
2. SVETNIK MAG. UROŠ SAKSIDA je postavil naslednje vprašanje:  

Imel bi eno lažjo temo, malo predpočitniško, in sicer vprašanje za Goriško knjižnico 
Franceta Bevka.   
Tako kot pri ostalih se tudi v primeru knjig in branja vedno bolj uveljavlja sodobna 
tehnologija. Tu imam predvsem v mislih elektronsko branje teh knjig oziroma tako 
imenovane e-knjige. V zadnjem mesecu je pričel v Sloveniji tudi projekt Biblos, 
katerega del v poskusni fazi je tudi naša knjižnica. V tem sistemu je sicer trenutno 
samo sto slovenskih knjig, elektronskih knjig, kar je seveda res le simbolična številka. 
Lahko rečemo, da elektronske izdaje knjig imajo tudi več prednosti pred tiskanimi, 
med drugimi recimo, kar je večkrat bila debata v našem mestnem svetu, da nismo 
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omejeni na delovni čas knjižnice, ker kakor vemo je predvsem pereče v poletnih 
mesecih.   
Zato me zanima, kako hitro bo knjižnica dodajala nove izvode slovenskih elektronskih 
knjig, torej ali bo v prihodnje dala poudarek na elektronski knjigi v taki meri, da bo ta 
izposoja res zanimiva za uporabnike, ne pa le simbolična, ali se bo iz razpoložljivega 
finančnega fonda namenjalo v prihodnje večji delež elektronskim izdajam?  
Seveda s tem v povezavi me zanima tudi kakšni so v prihodnje založniški trendi glede 
elektronskih izdaj in kakšen delež novih naslovov slovenskih knjig v knjižnici lahko 
pričakujemo v naslednjih dveh letih v elektronski obliki v primerjavi s tiskano izdajo?  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje smo 
posredovali Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in prejeli naslednji odgovor: 
»V Goriški knjižnici smo v letošnjem letu pridobili dve zbirki elektronskih knjig: Ebsco eBooks 
in slovensko zbirko Biblos. 
Pri obeh zbirkah smo se vključili v testno okolje in s tem tudi ponudili našim uporabnikom v 
presojo upravičenost nabave te nove ponudbe knjižnice. 
Zbirko Ebsco eBooks smo pridobili s sredstvi posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(financiranje Ministrstva za kulturo) in je na voljo vsem članom splošnih knjižnic Goriškega 
območja. Zbirka, ki obsega skoraj 27.000 e-knjig v angleškem jeziku, pokriva različna 
področja: literatura za otroke in mladostnike, leposlovje, umetnost in arhitektura, biografije in 
spomini, poslovanje in gospodarstvo, računalništvo, izobraževanje, inženiring in tehnologija, 
zdravje in medicina, filozofija, zgodovina, …  
Zbirka Biblos LIB je prva slovenska spletna knjižnica z elektronskimi knjigami. Portal je 
postavila Študentska založba, gradivo pa prispevajo tudi druge slovenske založbe. Trenutno 
je k sodelovanju pristopilo približno 30 slovenskih založb. Sodelovanje različnih založb je zelo 
dobrodošlo, saj ponuja raznolik nabor literature, ki je za uporabnike bolj zanimiv in uporaben.  
Portal bo zaživel 1. julija 2013 z naborom približno 520 naslovov različni del, predvsem 
slovenskega leposlovja. 
Goriška knjižnica je del širšega, vseslovenskega uvajanja e-knjig v splošne knjižnice. V 
ozadju je še vedno nekaj tehničnih problemov, ki se rešujejo na nacionalni ravni 
(sinhronizacija sistemov BIBLOS in COBISS, način vnosa podatkov za e-gradivo, prilagoditi 
sistem nabave gradiva …). 
Pridobivanje gradiva je urejeno na dva načina: 
- Ko knjižnica pristopi k poslovnemu sodelovanju in plača letno članarino (letos je 
polletna), dobi dostop do celotnega fonda zbirke, vendar samo po en izvod. Zbirka pa se tudi 
neprestano dopolnjuje in tako so knjižnici na voljo tudi vse novosti tekočega leta. 
- Če pa se zaradi večjega zanimanja uporabnikov pojavi potreba po dodatnih izvodih 
nekaterih naslovov, lahko dokupimo iskane naslove in tako imajo uporabniki več možnosti 
dostopa do posamezne knjige. 
 
V knjižnici že dalj časa pridobivamo elektronske vire (podatkovne zbirke: Oxford Art Online, 
Oxford Reference Online, Oxford English Dictionary Online, Encyclopedia Britannica, Ebsco 
Host, IUS-INFO, Tax-Fin-Lex, GvIn …), novost v ponudbi pa so e-knjige. Pri pridobivanju oz. 
ohranjanju naročnine se vedno prepričamo o racionalnosti nakupa, kar pomeni, da se 
odločamo za e-vire za katere menimo, da jih bodo naši uporabniki uporabljali, pri obnavljanju 
naročnine pa preverimo statistiko uporabe, kvaliteto, smotrnost nakupa. Glede na to, da smo 
se letos odločili za dve zbirki e-knjig, bomo to upoštevali pri finančni konstrukciji nabave 
knjižničnega gradiva. V prihodnjem letu nameravamo nekaj več sredstev nameniti za 
elektronske vire, saj menimo, da je to za knjižnico in predvsem za naše uporabnike zelo 
dobrodošla pridobitev.  
E-knjige so v taki obliki kot jo ponuja Študentska založba (možnost izposoje) na slovenskem 
založniškem trgu novost, ki pa je verjetno že postala nuja, saj so tudi druge založbe ta korak 
pričakovale in se takoj priključile Študentski založbi.  
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V Goriški knjižnici menimo, da se bo v prihodnje ta oblika vedno bolj širila, nikakor pa ne bo 
ogrožala tiskane knjige, prej bi lahko rekli, da jo bo propagirala. Spremljali bomo trg 
elektronskih knjig, se prilagajali potrebam okolja ter aktualnemu splošnemu nacionalnemu 
stanju. 
Težko je določiti delež elektronskih knjig v prihodnjih letih. Delež novih naslovov v elektronski 
obliki v primerjavi s tiskano izdajo je nepredvidljiv, saj je vezan na ponudbo na slovenskem 
trgu in finančnim sredstvom. Vendar pa menimo, da glede na to, da lansiranje e-knjige ni tako 
zelo poceni (cena e-knjige je skoraj enaka ceni tiskane knjige), ta trend pri nas ne bo tako 
hitro napredoval, da bi lahko spodrival tiskano knjigo.  
Elektronske knjige so dobrodošla pridobitev za naše uporabnike, ki jim tako omogočamo 
izposojo knjig od doma, ni jim treba skrbeti za vračilo, saj se storitev sama zapre po 
zaključenem roku izposoje, dostop do e-knjig imajo na vseh mobilnim napravah … Prepričani 
smo, da bo uporaba te storitve med našimi uporabniki dobro sprejeta in bo tako dopolnjevala 
bogato ponudbo knjižnice.« 
 
 
3. SVETNIK SREČKO TRATNIK je podal naslednjo pobudo:   

Kratka pobuda.  
Začetek bi bil ta, da glede na to, da je naše lepo mesto Nova Gorica z vidika urejenosti 
prostora urejeno skoraj v celoti in da imamo lepo mesto, bi rad opozoril na eno redkih 
oziroma zadnjih še neurejenih zadev.  
Odgovorne v MONG, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu in odgovorne v 
MONG, ki se ukvarjajo s cestno signalizacijo, pozivam, da uredijo križišče pri stolpnici 
na Majskih poljanah. Novo nastalo križišče med Prvomajsko ulico in cesto, ki pelje na 
parkirišče Supernove je neoznačeno oziroma brez cestne signalizacije. Zelo pa je 
frekvenčno in potencialno za prometno nesrečo. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Priključek načrtovane notranje ulice območja Majske poljane na Prvomajsko ulico pri stolpnici 
Cedra je s prometno signalizacijo opremljen. Interna pot, ki danes vodi s tega mesta do 
trgovine Supernova, ni novo načrtovana cesta, temveč del dvorišča, v naravi obstoječa stara 
pot, ki je v zasebni lasti. Za varnost gibanja na območju dvorišča mora skrbeti lastnik 
zemljišča, mestna uprava na zasebno zemljišče ne more posegati z nobenimi urejevalnimi 
ukrepi, niti s postavljanjem prometne signalizacije.  
 
 
4. SVETNIK STANKO ŽGAVC  je podal naslednjo pobudo:      

Imam eno pobudo.   
Stanovalci Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici opozarjajo, da med njimi živijo tudi 
ljudje, ki so zaradi različnih vzrokov gibalno ovirani, zato ne morejo uporabljati 
parkirišč v obeh garažnih hišah na tej ulici.  
Za zagotovitev enakih možnosti predlagajo, da se pri vhodu v ti dve garažni hiši 
postavi klančina in da se v pritlični etaži, se pravi na nivoju teh klančin označijo 
parkirna mesta rezervirana za invalide.  

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

označitve parkirnih mest za invalide pri obeh garažnih hišah ob Ulici Gradnikove brigade v 
Novi Gorici je zaradi urejenega zemljiškoknjižnega stanja mogoče realizirati v tem trenu tku 
zgolj pri prvi garažni hiši (parc. št. 455/2 k.o. Nova Gorica). Predlog svetnika bomo skušali 
realizirati v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Pri drugi garažni hiši ( parc. št. 470/2 k.o. Nova Gorica ) je pravna situacija drugačna. Mestna 
občina je sicer lastnica garaže, družba GORICA LEASING d.o.o. pa ima na njej v zemljiški 
knjigi vpisano stavbno pravico in s tem tudi ekonomsko lastnino nad objektom. Mestna občina 
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lahko izvaja tam edino posest v takem obsegu kot do sedaj (čiščenje…), vsi drugi posegi bi 
bili lahko sporni, razen seveda v primeru dogovora z imetnikom stavbne pravice.         
 
 
 

5. 5.      SVETNIK BOJAN BRATINA je podal naslednjo pobudo:  

Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani podžupan, za današnjo sejo imam 
pripravljeni dve pobudi in svet seznanjam s prvim predlogom. Sicer naj mestni svet na 
eni prihodnjih sej poglobljeno obravnava aktivnosti, ki so povezane z uresničevanjem 
strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju, s krepitvijo zdravja v Goriški regiji.  
Usmeritve strategije gredo v krepitev aktivnosti, ki so povezane z dejavnim delovanjem 
znotraj javnih zdravstvenih zavodov in so povezane tudi s pobudami civilnih družb in 
skupin. Zlasti so pomembne tiste aktivnosti, ki odpravljajo razlike v zdravju med 
posameznimi socialnimi izobrazbenimi ali kulturnimi skupinami in omogočajo s 
preventivno dejavnostjo manjše nemožnosti za obolevanje, s hitro intervencijo pa tudi 
umrljivost ali dolgotrajno zdravljenje. S slabšanjem socialnega položaja ljudi se slabša 
tudi psihofizična kondicija, ki nosi posledice v zmanjšani skrbi za lastno zdravje in 
preventivno delovanje, premagovanje skrbi za hiter in poceni zaslužek, vse manjši 
interes za ustvarjanje zdravega delovnega in bivalnega okolja postopoma tudi za 
zdravje ljudi v neposrednem delovnem procesu, za dostojno preživetje vseh tistih, ki jim 
ni dana možnost, da v tem procesu sodelujejo.   
Naj že na tem mestu izrazim podporo vsem aktivnostim, ki pomenijo preventivno 
delovanje pri zgodnjem odkrivanjem zločestih bolezni in zasvojenosti. Govorim o Svitu, 
Dori, Zori, programu Cindi, Telecap in podobnim, kakor tudi prizadevanjem, da bi pri 
šempetrski bolnišnici dobili sodoben urgentni center. Podatki, ki jih potrebujemo so 
pomembni za usmeritev naših aktivnosti. Če kažejo podatki, da se na presejalne 
programe javlja malo ljudi, je treba prebivalce spodbuditi, da se odločijo za zgodnje 
testiranje. Če je na našem območju glede na obstoječe kazalce treba intenzivirati delo 
ali ustanovitev središča, moramo to spodbuditi. Opažam, da se pogosto pojavljajo 
položaji, ko je treba interventno ali urgentno posredovati zlasti pri starejših občanih, zato 
je postaja urgence na Goriškem nujna.  
Za razumevanje in pričakovano ukrepanje, se vam zahvaljujem.  
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Svetniško vprašanje smo 

posredovali Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica, ki nam je posredoval naslednji 
odgovor: 
Postavljena svetniška vprašanja prof. Bojana Bratine so bolj kompleksna, saj predvsem 
zadevajo uresničevanje (ali neuresničevanje) strategij in politik za zmanjšanje neenakosti v 
zdravju, predvsem pa ga zanima, kaj je s krepitvijo zdravja v Mestni oblini Nova Gorica in v 
Goriški regiji. Posebej ga zanima, kako se razvijajo oziroma kako napredujejo projekti – 
programi SVIT, ZORA, CINDI, projekt TELESKOP in DORA. 
O posameznih projektih – programih je možno (in potrebno) pripraviti celovite elaborate in 
strategije, kar bi preseglo namen svetniških vprašanj, kajti z elaborati in strategijami se 
posega direktno v državne politike na tem (zdravstvenem) področju. Zaradi navedenega 
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica ni pripravil poročil za posamezne programe, jih je 
pa na izrecno zahtevo Mestnega sveta MONG pripravljen pripraviti. Priprava tovrstnih poročil 
bi pomenila obvezno sodelovanje tudi drugih odgovornih struktur na državni ravni in 
Ministrstvu za zdravje.  
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je v posredovanem odgovoru več pozornosti 
namenil programu Dora, saj je rak dojke izrazito velik javno zdravstveni problem prav na 
Goriškem. V podkrepitev tej tezi je predložil tudi prilogo – DORA, tabele in grafi. 
Glede na to, da je pojavnost raka dojke na Goriškem zelo hud problem in glede na 
prizadevanja Zavoda za zdravstveno varstvo ter na aktivnosti, da se problem zameji in trend 
obrne navzdol, je bilo vnovično ustanovljeno Goriško društvo za boj proti raku. Zavod za 
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zdravstveno varstvo Nova Gorica poudarja, da je le s skupnimi močmi in ob pomoči 
(sodelovanju) vseh deležnikov v družbi, zlasti Mestne občine Nova Gorica, ta trend mogoče 
obrniti navzdol. Zavod bo tako jeseni v času ROŽNATEGA OKTOBRA skušal organizirati niz 
dogodkov, manifestacij, strokovnih aktivnosti, svečano akademijo, literarne večere, okroglo 
mizo pod delovnim naslovom - DORA, KEJ SI? ter tiskovno konferenco in strokovni simpozij 
na najvišji ravni, katerega se bodo udeležili najodgovornejši za program DORA in najbolj 
sposobni strokovnjaki državne in lokalne ravni. 
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica od Mestne občine Nova Gorica pričakuje in 
vljudno poziva, tako Odbor kot tudi Mestni svet, posebej še župana Mestne občine Nova 
Gorica, da se podpre organizacijske in izvedbene aktivnosti Goriškega društva za boj proti 
raku in Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica ob pripravah in končni uspešni izvedbi 
vseh planiranih aktivnosti tekom ROŽNATEGA OKTOBRA – meseca borbe zoper raka dojke. 
 

PRILOGA 1 

 
 
6. SVETNIK BOJAN BRATINA je podal naslednjo pismeno pobudo:   

Ob srečevanju s prebivalci vasi Fobca se srečujem z vprašanji, ki se mi zdi, da bi 
morala že zdavnaj dobiti pozitivne odgovore in rešitve. Menim, da moramo prebivalcem 
vseh vasi takoj omogočiti pitno vodo. Vaščani v Fobci so že v letih 1982 do 1986 zbirali 
sredstva s samoprispevkom za napeljavo vodovoda. 
Sprašujem, kakšen je časovni načrt izgradnje vodovoda do vasi in do posameznih hiš?  
Hkrati dajem pobudo, da se dela pospešijo. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V letošnjem proračunu je za izgradnjo vodovoda Fobca namenjenih 230.000 EUR. Mestni 
svet je ob sprejemu proračuna sprejel tudi sklep, da se za realizacijo te proračunske postavke 
najame posojilo. 
Pripravljeni sta PGD + PZI  gradbena dokumentacija,  v teku  je pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, ki mu bo še v juliju mesecu sledil razpis za izgradnjo. Ob izpolnjenem pogoju 
najema posojila bo v prvem tednu avgusta podpisana pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 
Gradnja bo predvidoma trajala tri mesece  tako, da bo gradnja vodovoda  do parcelnih mej 
posameznih uporabnikov zaključena v prvem tednu meseca novembra 2013. 
 
 
7. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pismeno pobudo:     

Na občinskih cestah in objektih se v zadnjem času pojavljajo vandalizmi z raznimi 
reklamnimi sporočili in napisi, kor npr. cesta skozi Zagorje, cesta skozi Sedovec, 
reklamni zid in obcestni podporni zid pod kamnolomom v Solkanu in še kje. 
V kolikor imamo vsi enake možnosti, bi sicer lahko na tak način vsakdo in vsak 
podjetnik, posameznik ali pa občan v vlogi bilo kakšne iniciative, pobude ali dogodka 
tudi sam privoščil svojih reklamnih sporočil objavljati na tak način.  
Ker upam, da še nismo v obdobju anarhije in če velja nekakšen red, naj velja za vse 
enako, zato dajem pobudo, da občinska uprava temu primerno kot lastnik ukrepa in 
zaščiti svojo lastnino. 
Predlagam, da se zoper neznanega storilca poda prijava ustreznim organom, da lahko ti 
ukrepajo po zakonu in v okviru svojih pristojnosti. 
To pobudo sem prejel od občanov, kajti za vandalizem in škodo na objektih lahko 
ukrepa le lastnik, kar je v tem primeru MONG. 
Podajam tudi pobudo, da občinsko podjetje Mestne storitve ali kakšna druga 
pooblaščena služba škodo sanira in tovrstne občinske objekte povrne v prvotno stanje 
ter ustrezno zaščiti. 
V nasprotnem primeru je brezpredmetno, da tu sprejemamo pravila, ki so le sama sebi 
namen ter tratimo čas in javni denar.  
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Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Predlog svetnika je utemeljen, zato smo 

vzdrževalcu ceste naročili na vseh zgoraj naštetih krajih (cestah in zidovih) izbris napisov. 
Ugotavljamo, da omenjeni primeri niso osamljeni in v kolikor nam bo uspelo izslediti storilce, 
bomo ukrepali v skladu s 13. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru.  
 
 
8. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje vprašanje:     

Na 24. redni seji Mestnega sveta MONG 24. januarja letos smo sprejeli sklep, da javni 
zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica od Euroinvesta d.o.o., odkupi 
poslovne prostore Davčne uprave na Ul. Gradnikove brigade v Novi Gorici, za potrebe 
po dodatnih prostorih zdravstvenega doma.   
Na seji smo svetniki bili enotnega mnenja glede tega, da so nekateri prostori v katerih 
Zdravstveni dom Nova Gorica izvaja zdravstveno dejavnost neprimerni ter da je nujno 
potrebno pridobiti dodatne površine za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Nova 
Gorica.    
S predlaganim nakupom poslovne stavbe v katerem je trenutno locirana Davčna 
uprava, se svetniki Slovenske demokratske stranke nismo strinjali, saj menimo, da je 
stavba stara in dotrajana, na neprimerni lokaciji, kar bi terjalo veliko adaptacijskih del in 
sredstev za ureditev obstoječe stavbe za potrebe zdravstvenega doma in smo na seji 
predlagali novogradnjo na enem izmed že obstoječih zemljišč v lasti MONG oziroma 
iskanje druge ustreznejše  rešitve.  
Terminski načrt, ki ga je zdravstveni dom predložil, je glede smotrnosti in koristnosti 
investicije navajal, da se bo stavba Davčne uprave odkupila aprila letos. Sam objekt pa 
naj bi se prevzel v juniju letos.  
Zanima me, ali se je stavba v aprilu že odkupila in kako poteka načrtovani prevzem in 
adaptacija stavbe s strani Zdravstvenega doma Nova Gorica?  
Sicer še vedno menim, da je nakup neracionalen in tvegan tudi iz vidika, ker se bodoči 
lastnik Euroinvest mora dogovarjati s komercialnimi bankami glede soglasja v zvezi s 
sklenitvijo pravnega posla.  
Upam sicer, da vse poteka tako, kot je bilo načrtovano in da ni to še ena izmed slabih 
odločitev na račun davkoplačevalskega denarja, ki jih je bilo menda zaradi različnih 

interesov posameznih lokalnih lobijev v MONG že veliko.  
 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Svetniško vprašanje smo 
posredovali direktorju Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in prejeli naslednji odgovor, ki 
ga posredujemo svetnici:  
»Na podlagi sklepa, sprejetega na 24. redni seji Mestnega sveta MONG dne 24.01.2013, je 
Zdravstveni dom Nova Gorica pristopil k izdelavi investicijskega programa, ki je pogoj za 
nakup in izvedbo predmetne investicije.  
Investicijski program je pokazal, da je naložba, glede na nabavno vrednost nepremičnine in 
ocenjeno vrednost adaptacije, smiselna, primerna in ekonomsko upravičena. 
Ne glede na navedeno pa ZD še ni pristopil k sklenitvi pogodbe, saj še nismo prejeli soglas ja 
vseh občin ustanoviteljic za sklenitev pravnega posla.  
Poleg tega smo bili seznanjeni s potekom pogajanj med MONG in SGP ter projektnimi 
družbami glede lastništva nepremičnin in uporabe javne infrastrukture v mestu.  
 
Na zadnji izredni seji je Mestni svet MONG potrdil sklenitev poravnave in s tem odprl nove 
možnosti za gradnjo prizidka na zemljišču za zdravstvenim domom, ki je bilo doslej predmet 
spora. 
Glede na navedeno bomo ponovno analizirali vse razpoložljive možnosti in izbrali varianto, ki 
bo za ZD najbolj smiselna, primerna in ekonomsko upravičena«. 
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9. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednji pismeni predlog:      
V Zgornjem Brniku je 28. 5. 2013 potekal Kongres lokalnih skupnosti na temo kaj 
prinaša finančna perspektiva »Evropa 2020», ki je bil organiziran za župane in 
predstavnike lokalnih skupnosti. 
Zanima me, ali se je župan oziroma predstavnik MONG udeležil tega kongresa, kot tudi 
katere projekte bodo občine do leta 2020 še lahko financirale iz evropskih skladov? 
Prav tako me zanima, katere projekte namerava MONG financirati iz evropskih skladov 
do leta 2020 in ali ima za njih že vzpostavljene vse potrebne aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov?  
V skladu s Poslovnikom o delu mestnega sveta MONG predlagam, da se na dnevni red 
ene izmed prihodnjih sej Mestnega sveta MONG uvrsti točka, kjer bo svetnikom in 
javnosti predstavljena tematika finančne perspektive »Evropa 2000« ter financiranja 
projektov iz evropskih skladov do leta 2020 s strani MONG. 
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Izobraževanja »Kongres lokalnih 
skupnosti«, ki ga je 28. maja 2013 v Zgornjem Brniku izvedlo podjetje Uradni list d.o.o., se s 
strani uprave MONG nismo udeležili. Vsebina posveta je bila sorazmerno široka, in sicer je 
bila poleg novosti v povezavi z novo finančno perspektivo »Evropa 2020«, predstavljena še 
učinkovita energetska prenova javnih stavb, pasti izvedbe javnih naročil v občinskih 
skupnostih ter komuniciranje z zunanjimi javnostmi z namenom zagotovitve podpore za 
načrtovanje projektov, zato smo ocenili, da se je bolj smiselno, da se odločamo za 
specializirane in vsebinsko poglobljena izobraževanja po posameznih področjih. 
Strinjamo se z vami, da se tematiko finančne perspektive 2014-2020 in upravičene namene 
za sofinanciranje s sredstvi EU skladov podrobneje predstavi na eni izmed jesenskih sej 
mestnega sveta (predlog: oktobrska seja). V okviru omenjene predstavitve želimo podrobneje 
predstaviti pristop uprave MONG k pripravi na koriščenje sredstev EU skladov in konkretne 
aktivnosti.  
 
 
10. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje pismeno vprašanje:     

Na eni izmed sej smo obravnavali poročilo Zavoda za zaposlovanje glede stanja 
brezposelnosti v MONG. Večkrat so se na sejah mestnega sveta razvijale razprave o 
vzpostavitvi aktivnosti s strani MONG glede iskanja investitorjev in poslovnih priložnosti, 
ki bi jo gospodarstveniki lahko opravljali v naši občini kot dejavnost. Župan kot tudi ostali 
strokovni delavci MONG, RRA, Tehnološkega parka ipd. se srečujejo tudi s predstavniki 
ostalih občin doma in v tujini kot tudi z gospodarstveniki in predstavniki ostalih držav.  
Zanima me, ali se v sklopu teh srečanj vzpostavi relacija v smislu dogovorov in 
aktivnosti, ki bi lahko v našo občino pripeljali investitorje, kar bi imelo za posledico tudi 
odpiranje novih delovnih mest? Ob tem še sprašujem, kaj jim lahko ponudimo, da jih 
zainteresiramo za investiranje v naše poslovne cone, turizem in druge gospodarske 
dejavnosti? 
       

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Svetnica pravilno ugotavlja, da se strokovni 

sodelavci MONG, RRA, Tehnološkega parka srečujemo s predstavniki občin doma in v tujini 
kakor tudi z gospodarstveniki in predstavniki ostalih občin. Namen teh srečanj je vzpostavitev 
gospodarske diplomacije in seveda vzpostavitve kontaktov med gospodarstveniki z namenom 
izvoza blaga in storitev ter pridobivanja tujih investicij. Taka srečanja so potekala s 
predstavniki večjega števila držav. Najbolj pa bi radi izpostavili srečanja z gospodarstveniki in 
predstavniki držav Azerbajdžana, Albanije in LR Kitajske, ki so po našem mnenju države kjer 
bi lahko naši podjetniki dobili poslovne priložnosti oziroma iz teh držav bi lahko izhajali 
investitorji, ki bi investirali v različne projekte in dejavnosti v MONG. 
Mestna občina Nova Gorica tem potencialnim investitorjem, ki bi radi svojo dejavnost preselili 
oziroma investirali vanjo na našem območju, ponuja različne subvencije v okviru oddelka za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe ter ugodne kredite, ki jih podeljuje Sklad malega 
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gospodarstva. Poleg tega se lahko investitorji, ki pri nas ustanavljajo podjetja, vključijo v PTP 
in koristijo storitve RRA-ja. Potrebno pa je opozoriti, da tudi agencija za tuje investicije v 
okviru novoustanovljene agencije SPIRIT nudi ugodne subvencije za investitorje, ki želijo 
investirati na našem območju. 
 
 
11. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednji pismeni predlog:      

Kajak center ob Soči v Solkanu je državni center za kajakaški šport, kjer tekmujejo 
domači in svetovni športniki tega športa. Tu se zbirajo tudi ljubitelji tega športa kot tudi 
sprehajalci in obiskovalci področja, ki je lepo urejeno. 
Žal po pešpoti iz Solkana do kajak centra velikokrat teče kanalizacijska voda, kar je 
neprijetno zaradi vonjav, predvsem pa alarmantno iz zdravstvenih in higienskih 
razlogov. 
Predlagam, da se ugotovi vzrok pojava kanalizacijskih vod na tej poti, kot tudi čim 
prejšnjo ureditev zadevnega problema. 
 

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

Na omenjenem področju se je saniral oziroma rekonstruiral spodnji del iztoka v Sočo, na 
območju plaže. S tem posegom se je uredilo kopalno območje na obrežju. 
Problem je pa še vedno na območju vodotoka ob stopnicah. Za celotno sanacijo je bil izdelan 
projekt. Ta projekt je predvideval ureditev vodotoka tako, da bi se fekalije, ki dotekajo vanj 
ločile (te fekalije povzročajo smrad). Poseg do sedaj ni bil mogoč zaradi nasprotovanja 
oziroma zahtev lastnika zemljišča. Z njim je bilo opravljenih več razgovorov vendar 
dokončnega dogovora še ni.  
Trenutno so v teku priprave na alternativne rešitve, ki pa so dražje od predvidene, bodo pa 
dokončno rešile omenjeno problematiko. 
 
 
12. SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala naslednjo pismeno pobudo:   

Občina Ajdovščina je v letu 2008 obudila idejo o oblikovanju skupne blagovne znamke 
ter skupne embalaže za kmetijske pridelke, prvenstveno sadje Vipavske doline. V ta 
namen je bila izdelana celostna grafična podoba, logotip ter slogan: Sončno - sočno. 
Grafično obliko je Občina Ajdovščina tudi zaščitila pri Uradu za intelektualno lastnino.  
Celostni grafični podobi je v letu 2009 sledila izdelava promocijske brošure o sadju 
Vipavske doline ter izdelav prvih zabojev (nizka in visoka varianta). 
Stroške oblikovanja celostne grafične podobe, zasnove zabojev ter izdelave orodja sta 
pokrili Občina Ajdovščina ter v manjšem delu Občina Vipava.  
Občina Ajdovščina in Vipava letno pomagata kmetovalcem iz svojih občin pri nakupu 
zabojev s sofinanciranja tega promocijskega materiala (zabojev). V zadnjih petih letih je 
bilo naročenih in izdelanih več kot 100.000 zabojev.  
V letu 2013 je Občina Ajdovščina projekt enotne embalaže nadgradila z razvojem 
dodatnih izpeljank embalaže, ki je bila kot prva promocijska serija te embalaže že 
izdelana in predana kmetovalcem v Občini Ajdovščina.  
Občina Ajdovščina je v oblikovanje enotne embalaže (izdelava CPG, razvoja zabojev, 
izdelave orodij, zaščito znamke, ipd) v zadnjih petih letih vložila 12.000 EUR lastnih 
sredstev ter še približno 7.500 EUR sredstev Leader. Poleg omenjenih stroškov letno 
Občina Ajdovščina namenja še 4.000 do 8.000 EUR za sofinanciranje izdelave zabojev 
in druge embalaže.  
Interes po embalaži Sončno-sočno je bil izkazan tudi s strani kmetovalcev iz drugih 
občin, interes s strani samih občin pa ni bil izražen.  
Predlagamo, da k projektu pristopijo tudi druge občine Vipavske doline ter da na ta 
način podprejo domače kmetijske pridelovalce ter pomagajo okrepiti skupne blagovne 
znamke. Glede na to, da je večino sredstev za zasnovo in oblikovanje embalaže do 
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sedaj zagotovila Občina Ajdovščina, pričakujemo, da bodo sredstva za nadaljnji razvoj 
in promocije blagovne znamke zagotovile občine, ki bi k projektu pristopile.   
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Glede na dejstvo, da je bila dana pobuda o pristopu MONG k sofinanciranju embalaže 
blagovne znamke »Sončno-sočno« podana tudi s strani nosilke blagovne znamke, Občine 
Ajdovščina, smo s strani uprave Občino Ajdovščino in strokovne sodelavce razvojne agencije 
ROD zaprosili za natančnejše informacije in pojasnila glede upravljanja BZ. Pred pristopom k 
skupni blagovni znamki, smo želeli pridobiti več informacij predvsem glede možnosti in 
pogojev dodeljevanja in uporabe blagovne znamke »Sončno-sočno« zainteresiranim 
pridelovalcem sadja z območja  MONG ter pogojev in obveznosti MONG v primeru 
sodelovanja. Menimo namreč, da bodo pričakovanja blagovne znamke dosežena z jasnim in 
učinkovitim upravljanjem blagovne znamke ter dogovorjenimi pravili za sodelovanje pri skupni 
blagovni znamki. 
Glede na odgovor občinske uprave Občine Ajdovščina menimo, da je Občina Ajdovščina kot 
pobudnik in nosilka znaka blagovne znamke »Sončno-sočno« naredila kvaliteten korak k 
večanju prepoznavnosti, v prvi vrsti predvsem kmetijskih produktov Vipavske doline. 
Strinjamo se, da so izhodišča blagovne znamke »Sončno-sočno«, ki poudarja kvaliteto 
vipavskih plodov, na soncu dozorelega sadja prava in skladna tako z nacionalnimi kot EU 
usmeritvami na področju zagotavljanja varne in kvalitetne prehrane prebivalcev.  
Menimo pa, da mora nosilec BZ, Občina Ajdovščina zagotoviti ustrezno upravljanje in s tem 
tako pozicioniranje blagovne znamke, da bo ponudnikom/uporabnikom zagotavljala 
prepoznavnost kot tudi  položaj in dolgoročen uspeh na trgu, kar pa je ne nazadnje osnovni 
namen blagovnih znamk. Med osnovnimi nalogami upravljanja namreč sodi določitev pravil 
podeljevanja in pogoje uporabe blagovne znamke. Jasna pravila pripomorejo k utrditvi 
blagovne znamke in zagotavljanju lastnosti produktov (kmetijski pridelki, storitve, turistični 
proizvodi,…), ki se pod znamko prodajajo.  
Občina Ajdovščina je v preteklih letih, skladno s politiko razvoja podeželja, v okviru projekta 
LAS podprla pripravo znaka s sloganom, predstavitvenega in promocijskega materiala ter 
oblikovanje in izdelavo embalaže. V nadaljevanju v sodelovanju z razvojno agencijo Rod, kot 
promocijski ukrep izvaja sofinanciranje izdelave embalaže in sicer do 50% nabavne vrednosti 
embalaže. Ukrep je, tudi z vidika promocije Vipavske doline in njenih produktov smiseln, mora 
pa biti izvajan skladno s pravili podeljevanja  pravice uporabe  BZ. Trenutno lahko embalažo 
pri razvojni agenciji ROD naroči tudi ponudnik iz območja MONG, le, da v tem primeru plača 
polno nabavno ceno. 
Mestna občina Nova Gorica se bo na pobudo Občine Ajdovščina načeloma odzvala pozitivno, 
vendar ob pogoju, da se vzpostavi ustrezno upravljanje blagovne znake »Sončno-sočno« in 
tako določi jasna pravila in pogoje tako za uporabo, kot za sodelovanje v skupnem projektu. 
Zaradi kontrole nad uporabo blagovne znamke je tudi potrebno vzpostaviti register 
pridelovalcev, ki glede na svojo proizvodnjo to blagovno znamko lahko uporabljajo. Poleg 
tega menimo, da je uporabo omenjene blagovne znamke potrebno uskladiti s pobudo ožjega 
Goriškega območja »Kupujmo Goriško« v kateri sodelujejo MONG in druge goriške občine.  
 
 

 
13. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:    

Prva pobuda se nanaša na gradnjo v Bonetovščah. S strani skupine graditeljev 
Bonetovšče sem namreč dobil precej obširen dopis. Moram reči, da so bili zelo 
razočarani nad odgovorim, ki ga je dala mestna uprava v zvezi z Bonetovščem ter 
možnostjo gradnje na tem območju in so mi dali tudi nekatere zanimive predloge. 
Mogoče so bo pa po tej strani kaj premaknilo, če ne bomo pa dobili kakšno drugo 
območje in bomo tam poskušali.  

PRILOGA 2 
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Vsebino dopisa, ki ga je svetnik prejel in ga prilaga, bomo v mestni upravi skrbno preučili in 
presodili, ali so kateri od predlaganih ukrepov primerni in učinkoviti. 
 
     
14. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je podal naslednjo pobudo:    

Drugo pobudo, ki jo bom predstavil, sem poimenoval »Zelena straža«. Gre za to, da bi 
lahko mestna občina po moji oceni in tudi po oceni nekaterih drugih pridobila kar nekaj 
sredstev iz naslova uporabe piknik prostorov po Trnovskem gozdu. Vemo, da poleti, 
kadar se ogreje beton v Novi Gorici, stari Gorici in okolici postane Trnovski gozd kar 
dobro obiskan. Najmanj sto piknik prostorov bi lahko uredila občina na tem območju. O 
tem sem se pogovarjal tudi s predstavniki KS Lokve, ki so pripravljeni pomagati tako 
fizično kot tudi pri določitvi lokacije.   
Mislim, da bi bilo potrebno za to nalogo storiti sledeče, in sicer opredeliti prostore za 
piknik prostore. Opredeliti na primer dva tipska piknik prostora, eden s kuriščem na 
odprtem, eden brez kurišča v gozdu, postaviti te piknik prostore tipske na prej določene 
lokacije,  imenovati na primer dve osebi, najraje iz Lokvi, ki bosta urejali piknik prostore, 
nadzirali, da se mogoče ljudje ne zadržujejo ali pa imajo piknike tudi na drugih, 
prepovedanih lokacijah. Potrebno bi bilo opredeliti, kje se bodo prodajale dovolilnice za 
te piknik prostore, na primer v Novi Gorici, na Trnovem in na Lokvah.  
Nadalje, gotovo bi bilo treba postaviti pred vhodom, ali pa nekje pri gostilni, ali pa pri 
odcepu na Sveto Goro eno tablo za urejanje tega območja. Opredeliti bi bilo potrebno 
tarifo za eno dnevno uporabo piknik prostora, tu predlagam recimo 5,00 EUR. Opredeliti 
bi bilo potrebno prekršek za uporabo prostora, ki ni opredeljen kot piknik prostor in 
določiti kazni za ta prekršek. 
Ta odlok, ki ga predlagam, je mogoče sprejeti v relativno kratkem času, če je seveda 
volja, če so na voljo človeški resursi. Ocenjujem pa, da bi recimo za teh omenjenih sto 
piknik prostorov pri uporabi devetdeset dni in pri ceni 5,00 EUR, lahko občina na letni 
ravni iztržila 45.000,00 EUR. Tu ne omenjam kazni za prekrške, ki bi gotovo v prvih 
dveh letih prinesle občini še dodatno najmanj 15.000,00 EUR.  
Torej, predlog ima na nek način pozitivni vidik tako iz ekološkega vidika, saj bi na ta 
način očistili gozdove odpadkov, finančni vidik sem omenil, to je približno 60.000,00 
EUR letno in varnostni vidik, saj bi se na ta način izognili morebitnim požarom v 
Trnovskem gozdu.  

 
Projektna pisarna (UD) je v sodelovanju z oddelkom za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe posredovala naslednji odgovor: Vsekakor je potrebno omenjeno problematiko 

reševati v okviru celostnega razvoja Trnovske in Banjške planote ter skladno s prostorskimi 
akti Mestne občine Nova Gorica. Vašo pobudo bomo preučili iz pravnega in vsebinskega 
vidika, saj se pri pobiranju uporabnine piknik prostorov postavljajo vprašanja lastništva 
zemljišč, bodočega koncesionarstva in druge pravne dileme. Glede vsebinskega dela bi bilo 
projekt smiselno umestit v celovito urejanje turistične infrastrukture na Trnovski in Banjški 
planoti, skladno z občinskim prostorskim načrtom. 
 
 
15. SVETNIK TOMAŽ HORVAT, MAG.,  je postavil naslednje vprašanje in podal predlog:   

Imam svetniško vprašanje.   
Name se obrača vse več občanov v zvezi s hortikulturno ureditvijo mesta. Nazadnje so 
me prebivalci na Ledinah obvestili o nevarnih, neurejenih, starih 40 let in previsokih 
borovcih. Pravijo namreč, da bi morali borovce že zdavnaj zamenjati z drugimi drevesi.  
Ker imamo v mestni občini hortikulturno komisijo, me zanima, kako le-ta deluje in ali mi 
lahko dostavi poročilo o delu le-te v zadnjih letih?  
Predlagam tudi, da se na eni od naslednjih sej Mestnega sveta MONG obravnava 
poročilo o delu dotične komisije.  
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Hortikulturna ureditev mesta je bila v preteklih letih zagotovo zapostavljena, vsaj pristop k 
zelenim prostorom mesta ni bil celovit in sistemski. Politiko zelenega urejanja mesta sedaj 
vodi in določa Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo. Večji poudarek zelenemu 
urejanju bo namenjen ob novih kompleksnih pozidavah in urejanju posameznih osnovnih 
infrastrukturnih potez. Za zaključena stanovanjska območja, kjer je zeleni sistem že potreben 
prenove, se pripravljajo načrti sanacije in primerne ureditve. Ob tem se sanirajo tudi 
posamezni primeri poškodovanih, ostarelih ali nevarnih dreves. Hortikulturna komisija je pri 
tem, še zlasti pri slednjem, oddelku le v strokovno pomoč. Obsežnejši in opaznelši sanacijski 
posegi v zeleni sistem mesta pa bodo seveda terjali tudi primerno večjo finančno osnovo. 
Razmere z borovci na Ledinah, ki jih svetnik navaja, je komisija že preućila in zavzela 
naslednje stališče:  
Na parceli št. 640/2 k.o. Nova Gorica je bil bor že večkrat obrezan, zato ima nepravilno 
oblikovano krošnjo. Raste preblizu stanovanjskega bloka in ga bo potrebno kmalu odstraniti. 
Začasno se lahko obreže le spodnje veje, ki motijo mimoidoče. Rez spodnjih vej naj ne 
presega 10 cm. 
Na parceli št. 543/9 k.o. Nova Gorica je potrebno na celotni potezi ulice vzpostaviti nov 
drevored. Borovci so preveliki za ozek obcestni pas med cestiščem in parkiriščem. Med njimi 
so na premajhnih razdaljah posajene še lipe in divji kakiji. Divje kakije se odstrani, ker plodovi 
mažejo avtomobile. 
 
 
16. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednji predlog: 

Moj predlog pa je sledeči. Večina javnih parkirišč v MONG na katerih se plačuje 
parkirnina je prvih 30 minut brezplačnih. Ostala so še štiri parkirišča, ki niso 30 minut 
brezplačna. To je na Kidričevi ulici pred pošto, na Ulici Tolminskih puntarjev pred SKB-
jem, pri sodišču na severu in nasproti, za »čebelnjakom« oziroma pri »čebelnjaku« na 
Kidričevi ulici 18.  
Predlagam, da se uvede polurno brezplačno parkiranje. To pa utemeljujem s tem, ker je 
pač Bevkov trg za dostavna vozila zaprt in ti, ki zjutraj dostavljajo blago po teh lokalih, 
imajo velike, velike težave, da v petnajstih minutah to rešijo in mislim, da bi s tem šli 
precej na roko tako občanom kot tudi tistim, ki opravljajo svojo osnovno dejavnost.  

 

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

Prometni režim nameravamo na območju mesta urediti enovito, celovito in pregledno s 
Prometnim načrtom, ki bi ga periodično obravnaval in potrjeval mestni svet. Dotlej parcialni 
posegi v obstoječe režime niso priporočljivi, vendar bomo predloge svetnika podrobneje 
preučili. 
 
 

17. SVETNIK ANTON PETROVČIČ je podal naslednjI predlog: 

Glede na članek v današnjih Primorskih novicah z naslovom »Funkcionarji pred dilemo« 
dajem naslednjo pobudo oziroma predlog.   
Kadrovska komisija naj še enkrat temeljito prouči naš status, status tistih, ki so v članku 
omenjeni kot tvorni in nam da nedvoumen odgovor. Če je naše delo v mestnem svetu 
res tako v konfliktu, oziroma, če je moje delo v konfliktu s funkcijo direktorja Gasilske 
enote Nova Gorica in bo kadrovska komisija to potrdila, bom takoj podal nepreklicni 
odstop.  
Kar pa se tiče etike in v obrazložitev tega. Sredstva javnega obveščanja in med njimi 
tudi Primorske novice in njihov novinar g. Mitja Marussig so polni pohval in lepih besed, 
ko naši gasilci nastopijo v vlogi reševalcev, v prometnih nesrečah, požarih, poplavah in 
drugod. Da pa bi se nekdo od teh vsevedov vprašal v kakšnih razmerah ti ljudje - 
reševalci živijo, ko čakajo, da bodo pozvani na intervencijo, kako se lahko operejo po 
intervenciji, odpočijejo in nasploh kakšen je njihov standard, ali so prostori primerni, 
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čigavi sploh so, to pa seveda nobenega ne zanima, saj v šestih  letih odkar sem tam, še 
nobeden od novinarjev ni prišel do mene in me poprosil za tovrstno izjavo in ogled 
bivalnih razmer v gasilskem domu.  
Pridite, g. Marussig, ki ste tako etični in predstavite javnosti tudi to stran. Do takrat, g. 
Marussig, ko mi bo rečeno, da moje funkcije v mestnem svetu ne smem več opravljati, 
ker je to nezdružljivo s funkcijo direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost, si bom z vsem svojim bitjem prizadeval, da se razmere na tem področju 
izboljšajo.  

PRILOGA 3 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja je za mnenje zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije, 
ki je razvidno iz priloge 3.  

PRILOGA 4 
 
 
18. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:  

Imam eno vprašanje načelniku g. Niku Jurci.  
Mestni svet je večkrat obravnaval različne planske dokumente, ki urejajo prostor in v 
katerih je obdeloval tudi območje severovzhodno od »borovega gozdička« oziroma 
območje v bližini bivših »Havajev«. V mislim imam parkirišče v obliki polkroga, ki mu 
pravimo tudi »ledvička«.  
Različne usode so bile namenjene temu parkirišču in sedaj sprašujem načelnika, 
kakšna je zadnja veljavna in tista, če tako rečem dokončna. Namreč, velikokrat so se 
vodile živahne polemike v tem mestnem svetu glede tega ali je potrebno, smotrno, 
primerno tisto parkirišče odstraniti, likvidirati, ali je nujno, da ostane tako kot je in služi 
pač svojemu namenu.  
Zato sedaj sprašujem načelnika, kakšna je današnja usoda za tisto parkirišče? 
 

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

Navedenega parkirišča ni obravnaval še noben prostorski akt. Parkirišče je bilo zgrajeno brez 
pravne podlage. Občinski prostorski izvedbeni akt, ki območje ureja, na tem mestu ne 
predvideva izvedbe parkirišča, pač pa parkovno ureditev. Res pa je tudi, da bi parkirišče na 
tem mestu, obogateno tudi z dodatnimi programi, lahko dobro služilo kot zgornja vstopna 
točka v mestni park. V postopku spremembe prostorskega izvedbenega akta, ki je v teku, bi 
lahko parkirišču zagotovili pravno podlago za njegovo legalizacijo in dodatno ureditev. 
 
 
19. SVETNIK ROBERT ŽERJAL je podal naslednjo pobudo: 

Najprej bi se zahvalil oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe za odgovor 
glede Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici z željo, da se ta 
investicija dokonča v skladu z načrti in tudi za stališče, da se bo MONG tudi skozi 
mestni svet zavzemala za dokončanje te prepotrebne investicije, ki sigurno pomembno 
vpliva na razvoj gospodarstva regije, saj sami vemo kakšni so podatki za goriško 
gospodarstvo in ta investicija je vsekakor bistveni element pri zagonu gospodarstva 
oziroma kamenček v zagonu gospodarstva naše regije.   
Poleg tega bi samo še enkrat apeliral na župana in na strokovne službe, da se v to 
prizadevanje vključijo tudi skozi regijske ustanove in k temu poskušajo pritegniti tudi 
ostale občine Goriške regije, kajti vemo, da govorimo o Medpodjetniškem 
izobraževalnem centru – regijskem in jasno je, da se morajo tudi ostale občine vključiti v 
dokončanje tega projekta, da ne bi prišli v stanje, da bo potrebno vračati sredstva 
državi, ki jih je pač namenila temu.  
Še kot zaključno misel. Največji interes, da ta center zaživi pa je sigurno v MONG, zato 
moramo biti tu še posebej aktivni.  



 13 

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

izpolnjuje pogodbene obveznosti do projekta, ki je predmet svetniškega vprašanja. MONG si 
tudi prizadeva, da bi k financiranju tega projekta pristopile ostale občine. Tak je b il tudi sklep 
Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije z dne 23.5.2013, ki ga prilagamo. 
 

PRILOGA 5 

 
 
20. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje: 

Sprašujem glede sofinanciranja javnih del. Ali se bo tu seveda ustrezno ukrepalo? Naj 
si dovolim pripombo da smo ravno socialdemokrati pri rebalansu proračuna vztrajali pri 
povišanju postavke za sofinanciranje javnih del in je bilo to tudi sprejeto.   
V Primorskih novicah smo lahko 25. maja prebrali izpod peresa Ambroža Sardoča v 
članku Stop za javna dela, da se 23. 5. MONG umika, ker je porabila vsa sredstva. To 
je seveda precej nezaslišano, da ob povečevanju brezposelnosti v goriški občini in 
levjem deležu sofinanciranja države, mestna občina ne najde rešitev, še zlasti zato, ker 
smo svetniki župana že velikokrat opozarjali, da je potrebno pripraviti tako proti krizno 
strategijo oziroma nabor ukrepov, ki bi blažili stisko ljudi in bojim se, da v MONG še 
vedno mislimo, da smo nekakšen srečen otok v naši državi.  
 

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

Mestna občina Nova Gorica je v novembru 2012 odprla javno povabilo za sofinanciranje 
javnih del za leto 2013, na katerega se je do 1. 3. 2013 ko je Zavod za zaposlovanje RS 
ustavil sofinanciranje, prijavilo 28 oseb. Dne 3. 4. 2013 je Zavod za zaposlovanje RS objavil 
novo javno povabilo za sofinanciranje javnih del, mestna občina pa dne 7. 4. 2013, ker so bila 
sredstva, predvidena v proračunu v višini 150.000 EUR, torej za 30.000 EUR viš ja v 
primerjavi z lanskim letom, še na voljo. V času do 23. maja 2013, ko smo sofinanciranje 
javnih del ustavili, se je prijavilo še 25 oseb, torej skupno je prijavljenih 53 oseb. Zanimanje je 
bilo seveda največje takoj po odprtju razpisa v aprilu, v maju pa je bilo ponudb precej manj. 
Po izdelani projekciji porabe sredstev za sofinanciranje smo ugotovili, da sredstva ne bodo 
zadoščala za celo proračunsko leto, ampak bo potrebno določen del sredstev še dodatno 
zagotoviti. Zaradi navedenega smo se odločili, da se sofinanciranje ustavi, vendar je bilo to v 
času, ko zanimanja skoraj ni bilo več, saj do nas ni prišla nobena informacija, da se kdo ni 
mogel prijaviti, pa bi se želel. Tudi po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS, Območna enota 
Nova Gorica so vsi, ki so izrazili interes, tudi pravočasno oddali prijave in te so jim bile tudi 
odobrene. 
 
 
21. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje: 

Sprašujem, kdaj se bo pričelo z urejanjem kanalizacije v Ulici Milojke Štrukelj v 
Solkanu? Kolikor mi je znano, so bili narejeni projekti že zdavnaj in ravno tako tudi 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Zaradi gradnje naselja nad šolo - Ulica Borisa Kalina, itd…, ko se je hiše priklapljalo na 
obstoječo kanalizacijo, prihaja ob večjih nalivih do vdora vode iz kanalizacijskih jaškov v 
kleti. Problem je že star, ljudje so si pomagali na različne pasivne načine, toda  škoda  
na premoženju se povzroča še naprej in ponovna poplava (res da približno 2 cm vode)  
se je zgodila 7. maja 2013, kar pa je najhuje, v kletne prostore prihaja voda onesnažena 
s fekalijami.   
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Rekonstrukcija Ulice Milojke 

Štrukelj je predvidena v sklopu kohezijskega projekta »Zaščita porečja reke Soče (CČN Nova 
Gorica)«. Trenutno je za sklop v okviru katerega bo izvedena rekonstrukcija na portalu javnih 
naročil objavljen razpis za izbiro izvajalca. 
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Rekonstrukcija ulice je  predvidena v letu 2014. 
 
 
22. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog: 

Lepo prosim, da se mi na naslednji seji dostavi poročilo o aktivnostih in rezultatih dela 
EZTS. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Leta 2010 so tri obmejne občine, Mestna 
občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba na slovenski ter Občina Gorica na italijanski 
strani, uradno začele postopek za pridobitev soglasja za ustanovitev Evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje, ki so ga poimenovale »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia 
(I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Območje občin: 
Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba 
(SLO)«. 
Za ta korak so se tri občine ustanoviteljice odločile, ker so ocenile, da je ta relativno nov 
evropski instrument najbolj ustrezno orodje za krepitev teritorialnega sodelovanja in 
izpolnjevanje skupnih ciljev. 
Konvencijo in statut, temeljni listini EZTS, ki jih predvidevata 8. in 9. čl. Uredbe ES št. 
1082/2006, so soglasno potrdili predstavniki Mestnega sveta MONG (21. januarja 2010), 
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (18. februarja 2010) in Občinskega sveta Občine 
Gorica (21. januarja 2010). Trije župani so dokumenta podpisali 19. februarja 2010.  
Občina Gorica je 1. marca 2010 na podlagi 2. odst. 4. čl.  Uredbe ES št. 1082/2006 in 47. čl. 
Zakona št. 88 z dne 7. julija 2009 na Predsedstvo Ministrskega sveta podala vlogo za 
odobritev ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Territorio dei 
comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba 
(SLO)« / »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in 
Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«. 
Slovenski občini sta marca 2010 slovenske organe uradno obvestili o nameri po ustanovitvi 
EZTS in na Vlado RS ter na SVLR v skladu s 1. odst. 9. čl. Uredbe RS o ustanovitvi 
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje naslovili zahtevano dokumentacijo. Obe 
občini sta leta 2010 tudi že imenovali svoje predstavnike skupščine EZTS GO. 
Vlada RS je z Odločbo št. 54206-112010-5 z dne 24.6.2010 odobrila sodelovanje MONG v 
EZTS, z Odločbo  št. 54206-212010/5 z dne 24.6.2010 pa še sodelovanje Občine Šempeter-
Vrtojba. 
V dopisu z dne 12.05.2011 je Predsedstvo Ministrskega sveta Republike Italije odobrilo 
sodelovanje Občine Gorica v EZTS »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna 
občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Območje občin: Comune di 
Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«. 
15. septembra 2011 je bil EZTS »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina 
Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Območje občin: Comune di Gorizia 
(I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« vpisan v register 
Predsedstva Ministrskega sveta  - (Oddelek za splošne zadeve, št. reg. 3),  s čimer je pridobil 
status subjekta javnega prava v skladu s 1. odst. 5. čl. Uredbe ES št. 1082/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006. 
23. septembra 2011 je bilo uradno obvestilo o registraciji EZTS posredovano na Odbor regij v 
Bruslju. 
8. oktobra 2011 je v Uradnem listu EU – Serija S (št. 2011/S 194-314963) sledila uradna 
objava o ustanovitvi EZTS. 
10. oktobra 2011 je Mestna Občina Nova Gorica Vlado RS obvestila o ustanovitvi EZTS. 
Občina Šempeter-Vrtojba je to storila 17. oktobra 2011. 
S temi ukrepi so občine ustanoviteljice izpolnile zahteve evropske in državnih zakonodaj in 
sprejele potrebne ukrepe za čimprejšnji začetek operativnega delovanja. 
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Na podlagi imenovanja članov skupščine s strani Mestne občine Nova Gorica (27. maja 
2010), Občine Gorica (12. decembra 2011) in Občine Šempeter-Vrtojba (24. junija 2010), je 
bila ustanovljena Skupščina EZTS. 
 

Dejavnosti EZTS v letu 2012 

 
4. februarja 2012 je bila v Gorici prva seja skupščine EZTS, na kateri so član i izvolili 
predsednika EZTS Franca Frattinija in podpredsednika dr. Roberta Goloba ter imenovali 
predstavnike nadzornega sveta. 
Druga seja skupščine je bila 2. aprila 2012. Na tej seji so člani opredelili strateške cilje in 
pobude EZTS, seznanili so se z možnostmi financiranja in določili kriterije za imenovanje 
direktorja ter začetek delovanja strokovne službe.  
Tretja seja skupščine je bila 4. junija 2012. Člani so na seji obravnavali poročilo nadzornega 
sveta o davčnih obveznostih EZTS, odločali so o organizaciji strukture EZTS in o vzpostavitvi 
multimedijske platforme EZTS.  
Na četrti seji skupščine, ki je bila 9. julija 2012, so člani imenovali v.d. direktorja EZTS 
Marjana Pintarja in se seznanili z usmeritvami programskega obdobja 2014-2020. 
Na peti seji skupščine, ki je bila 28. septembra 2012, so člani imenovali naslednje stalne 
odbore za: 
- prevoz,  
- zdravje,  
- kulturo in izobraževanje, 
- energijo. 
Na tej seji so obenem sprejeli predlog za preimenovanje EZTS v EZTS GO in obravnavali 
osnutek finančnega načrta za leto 2013.  

 

Dejavnosti v letu 2013 

 
V letu 2013 so tri občinske uprave začele aktivno sodelovati pri pripravi podrobnega nabora 
projektov (na podlagi predlogov posameznih odborov) in pri razvrščanju ter umeščanju 
projektnih vsebin na podlagi usmeritev novega evropskega programskega obdobja 2014-
2020. Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z RRA poleg 
tega pripravljata programski dokument, s katerim se bo EZTS učinkovito umestil v RRP.   
Med EZTS in pristojnimi vladnimi službami na slovenski in italijanski strani potekajo pogajanja 
o delitvi sredstev in vlogi, ki jo bo pri tem imel EZTS.  
V okviru EZTS se prav tako preverjajo možnosti koriščenja novega orodja za izvajanje 
teritorialnih strategij, ki bo aktualno v prihodnjem programskem obdobju; to so celostne 
teritorialne naložbe, ki bi EZTS-ju omogočile izvajanje teritorialnih strategij medsektorsko in 
pridobivanje sredstev iz številnih prednostnih osi enega ali več operativnih programov.  
Na šesti seji skupščine, ki je bila 3. junija 2013, so člani imenovali novega predsednika 
skupščine dr. Roberta Goloba in novo direktorico Sandro Sodini. Franco Frattini se je namreč 
funkciji odrekel zaradi nezdružljivosti z novimi zadolžitvami, v.d. direktorja Marjanu Pintarju pa 
je mandat potekel konec minulega leta.  
Člani skupščine so na seji sprejeli zaključni račun in poročila o poslovanju za leto 2012 ter 
proračun za leto 2013. V tem letu niso predvideni dodatni vložki s strani občin ustanoviteljic. 
Prav tako so na predlog članov odborov imenovali dva nova odbora za: 
- urbanizem in  

- šport. 
Imenovali so tudi nova člana odbora za kulturo in izobraževanje ter obravnavali poročilo o 
stanju izvajanja programov in projektov EZTS GO.  
 

 
23. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje: 
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Sprašujem, v kateri fazi je izgradnja odvodnika v Sočo, ki se posledično nanaša tudi na 
moje vprašanje iz točke 2.?      
------------------- 
točka 2.:   
Sprašujem, kdaj se bo pričelo z urejanjem kanalizacije v Ulici Milojke Štrukelj v 
Solkanu? Kolikor mi je znano, so bili narejeni projekti že zdavnaj in ravno tako tudi 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Zaradi gradnje naselja nad šolo - Ulica Borisa Kalina, itd…, ko se je hiše priklapljalo na 
obstoječo kanalizacijo, prihaja ob večjih nalivih do vdora vode iz kanalizacijskih jaškov v 
kleti. Problem je že star, ljudje so si pomagali na različne pasivne načine, toda  škoda  
na premoženju se povzroča še naprej in ponovna poplava (res da približno 2 cm vode)  
se je zgodila 7. maja 2013, kar pa je najhuje, v kletne prostore prihaja voda onesnažena 
s fekalijami.   

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Za odvodnik, ki naj bi potekal ob območju 
Majskih poljan do izliva v reko Sočo, je pridobljeno gradbeno dovoljenje za del od Rejčeve 
ulice do Poti na Breg. Od Poti na Breg do izliva v reko Sočo je pripravljena projektna 
dokumentacija. Vloga za gradbeno dovoljenje se bo vložila ob pridobitvi služnosti še nekaterih 
lastnikov parcel, kjer poteka trasa odvodnika. Za odvodnik je tudi pripravljen projekt za 
izvedbo. Izvedba odvodnika se bo pričela takoj po pridobitvi še potrebnega gradbenega 
dovoljenja in po podpisu aneksa z  investitorjem v kompleks Majske poljane, torej družbo 
Immorent d.o.o., Ljubljana.  
 
 
24. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog: 

Predlagam spremembo statuta MS in ukinitev mednarodne komisije, ker se je skozi 
triletno obdobje pokazalo, da je očitno nepotrebna. 
 

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

posredovali statutarno-pravni komisiji. O stališču komisije vas bomo seznanili po prejemu le-
tega.  
        
 
25. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:  

Zanima me, kako je s preimenovanjem Spominskega parka NOB na Trnovem v Park IX. 
Korpusa, za katerega je pred približno dvema letoma dala soglasje tudi KS Trnovo? 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor:  Vprašanje svetnice smo 
posredovali komisiji za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij. O stališču komisije vas 
bomo bomo seznanili po prejemu le-tega.  
   
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 

 
 
1. SVETNIK GREGOR VELIČKOV je izrazil nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Za rešitev tega problema sem predlagal tudi razlago 106. člena OPN-ja, in sicer: »Za 
razrešitev iste problematike predlagam, da poda mestni svet na naslednji seji mestnega 
sveta razlago 106. člena OPN…«, da ne berem naprej, kjer bi se lahko tudi razrešila ta 
problematika in dobim odgovor, oprostite: «Zahtevo za obvezno razlago določb 
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občinskih splošnih aktov ima pravico predlagati vsak mestni svetnik. Zahteva mora 
vsebovati naslov OPPN, številko člena (sem dodal), razlago (sem jo dal). Zahtevo za 
obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, nato če odloči, itd.«  
Če podam predlog za obvezno razlago na seji mestnega sveta, prosim, da to uvrstite na 
statutarno-pravno komisijo, ne pa, da mi odgovarjate take nebulozne odgovore.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Predlog 

svetnika smo v nadaljnje reševanje posredovali statutarno-pravni komisiji. O stališču komisije 
vas bomo obvestil po prejemu le-tega.    
 

 
2. SVETNIK BORIS RIJAVEC je izrazil nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Druga zadeva pa je pobuda, ki sem jo dal v zvezi s prekategorizacijo dostopne poti do 
poslovno stanovanjskega objekta posestva LAS. Tu moram iskreno povedati, da z 
odgovorom nisem najbolj zadovoljen, predvsem pa v tem smislu, ker sem mnenja, da 
vseeno ni zunanji presojevalec tisti, ki naj bi odločal o tem, kaj bo mestna občina na 
svojem teritoriju, če tako rečem, prekategorizirala ali ne.  
Zato predlagam načelniku oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, tako kot 
sem že napisal pred dnevi v e-mailu, da se sestanemo tudi z vpletenimi, če tako rečem, 
ki se jih ta problematika dotika in podrobneje pogledamo vse argumente, ki so za to 
potrebni, kar tudi oddelek priznava in dorečemo zadevo, kajti vleče se že precej časa.  
Predvsem pa bi rad opozoril kot že enkrat, da je po mojem čisto osebnem mnenju  
občinska uprava skupaj z vsemi nami tista, ki naj bi odločila oziroma potrdila 
kategorizacijo, ali pa tudi ne, ne pa nekakšen zunanji presojevalec.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji dopolnilni 

odgovor: Gradivo, ki je bilo za sprejem novega Odloka o kategorizaciji cest v MONG 
pripravljeno, pri Direkciji RS za ceste ni dobilo soglasja, saj so bile za novo kategorizacijo 
predlagane tudi ceste, ki lastniškega statusa niso imele urejenega. Poleg tega smo v 
postopku priprave OPN opazili še več sistemskih in tehničnih nejasnosti ter nedoslednosti. 
Zato smo se z družbo, ki za DRSC opravlja presojo primernosti, popolnosti in ustreznosti 
predlogov za kategorizacije cest v Sloveniji, dogovorili za temeljit strokovni pretres 
pripravljenega predloga, na podlagi katerega se bomo odločili, katere ceste bomo predlagali 
za kategorizacijo in na kakšen način jih bomo kategorizirali. V postopku priprave tehnične 
dokumentacije za pridobitev soglasja za priključevanje na državno cestno omrežje bomo 
izvedli tudi vse potrebne popravke digitalizacije celotnega občinskega cestnega omrežja in 
kontrolo lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest. Vse odločitve o predlogih za 
kategorizacijo občinskih cest bomo nesporno sprejemali sami in v sklopu celovitega odločanja 
o primernosti posameznih tras za predlog kategorizacije bomo presojali tudi primernost trase, 
ki jo je svetnik predlagal. Nobenega primera ne moremo presojati in predlagati posebej, 
ločeno od sistema občinske cestne mreže. 
 

 
3. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR je podal pripombo na prejeti odgovor: 

Na prejšnji seji sem postavil vprašanje občinski upravi, da opravi nadzor nad izračunom 
oziroma strukturo posameznih postavk cene smetarine in nisem prejel odgovora od 
občinske uprave ampak od Komunale, ki moram reči, da je korekten in pošten in je tudi 
dejansko potrdil to, kar sem postavil kot domnevo, namreč, da struktura cene ni pravilno 
postavljena. Iz Komunale so tudi odgovorili, da je potrebno po novem elaboratu 
uskladiti, najbrž oni to navezujejo skupaj na povišanje cene.     
Ne glede na to, bi bolj izrazil neko nezadovoljstvo do same občinske uprave in ga. 
načelnica, nadzor nad cenami dela občinska uprava, ne pa izvajalec sam nad sabo. 
Tako, da me malo žalosti vaša pasivnost pri tem, da posredujete vprašanja in dobite 
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odgovore, ki so sicer korektni, ampak se mi nekako zdi, da vašo vlogo nadzornika nad 
tem jemljete bolj na en lahek, prelahek način.  
Tako, da bi vam priporočil, da se v to zadevo poglobite in se z njo začnete malo 
ukvarjati in da se v nekem doglednem času te zadeve uskladijo z dejanskim stanjem. 
Razmere pri pobiranju smeti so se namreč v zadnjih letih bistveno spremenile. To je tudi 
povedala sama Komunala in prosim, da pristopite ter da se čim prej uskladitev teh 
cenikov uredi. Sicer pa hvala za odgovor. 

  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji dopolnilni 

odgovor: Občinska uprava zavrača očitke svetnika mag. Tomaža Slokarja, da se ni poglobila 
in se ne ukvarja z uskladitvijo cen ravnanja s komunalnimi odpadki. Svetniku želimo najprej 
pojasniti, da bi bil odgovor tudi s strani občinske uprave popolnoma enak, kot ga je pripravil 
izvajalec javne službe, saj gre za obrazložitev dejanskega stanja. Izhodiščna cena je bila 
oblikovana v letu 2001,  kot je bilo že nekajkrat pojasnjeno in v skladu s predpisi je izvajalec 
javne službe tisti, ki je dolžen predlagati ceno, zato je tudi korektno, da obrazloži, katere 
predpostavke in kalkulativni elementi so bili upoštevani pri oblikovanju cene, pa čeprav jo je 
takratna občinska uprava preverila in mestni svet podal nanjo soglasje.  
Dejstvo je, da kalkulacija cene ne ustreza veljavnim predpisom in dejstvo je tudi, da se v 
zadnjih letih količina zbranih in odloženih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšuje; vendar 
pa se na drugi strani povečuje standard izvajanja storitev ravnanja z odpadki, več je ločevanja 
na izvoru, uvedeni so novi kalkulativni elementi, vse to pa pomeni višje stroške.  
Prav tako je vsem znano, da je bila v obdobju od leta 2010 do konca leta 2012 zaradi Uredbe 
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev onemogočena uskladitev cen komunalnih storitev 
z rastjo stroškov njihovega izvajanja, in torej lahko hitro ugotovimo, da je uskladitev obračuna 
v smislu dejanske količine zbranih in odloženih odpadkov, ob enakih, v našem primeru pa 
večjih stroških, popolnoma nerealna. 
Šele s 1. 1. 2013 oz. z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, so bile odpravljene omejitve v 
zvezi z uskladitvijo cen.  
Občinska uprava pa se je s tem področjem ukvarjala že prej. V maju 2012 smo najeli 
zunanjega strokovnjaka, revizorja, ki je na osnovi podrobnega pregleda poslovanja izvajalca 
javne službe, še zlasti kalkulativnih elementov cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, 
podal mnenje in usmeritve, ki so nam koristile pri pregledu elaborata o oblikovanju cen, ki ga 
je izvajalec javne službe pripravil v juliju 2012. Do konca leta 2012 je izvajalec na zahtevo 
občinske uprave pripravil še dva elaborata (z datumom september in november). Ves ta čas 
je potekalo tudi usklajevanje s predstavniki drugih občin, v katerih izvaja javno službo isti 
izvajalec in so cene teh storitev enake. Po uveljavitvi uredbe 1.1.2013 je izvajalec javne 
službe pripravil nov elaborat o oblikovanju cen z datumom januar 2013, končno pa še 
elaborat z datumom marec 2013, ki je bil predlagan v sprejem na mestnem svetu, vendar ni 
bil sprejet. Na podlagi dodatnih zahtev in usmeritev, je izvajalec javne službe v prvi polovici 
junija predlagal nov elaborat, ki je pripravljen v skladu z zahtevami uredbe, potekajo pa še 
usklajevanja z ostalimi petimi občinami.  
Zavedati pa se je treba, da je za pravilno oblikovanje cen komunalnih storitev potrebno čim 
bolj natančno razporejanje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih, prihodkovnih mestih 
in poslovnoizidnih mestih, pri tem pa strogo ločiti dejavnost javne službe od posebnih storitev 
in tržne dejavnosti. Občinska uprava lahko preverja, ali je elaborat pripravljen v skladu s 
predpisi ter ali so kalkulativni elementi cen pravilni in ali je na njihovi podlagi pravilen izračun 
cene. Težje pa preverja nastanek stroškov, njihovo višino ter razporeditev na prava 
stroškovna mesta, še posebno za tiste stroške, ki se delijo po ključih. To so podatki, ki nam jih 
predloži izvajalec in zanje tudi nosi odgovornost.  
V nadaljevanju bo potrebno dopolniti oz. spremeniti v določenih delih predpise v zvezi z 
obračunom cen uporabnikom, še zlasti tam, kjer so se pokazale določene anomalije, kar 
bomo pripravili za naslednjo sejo mestnega sveta, oz. do takrat, ko bodo sprejete nove cene 
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komunalnih storitev. V skladu z Uredbo je namreč potrebno uskladiti občinske predpise z 
veljavnimi predpisi najkasneje do marca 2014. 
 
 
                                                                                                      Miran Ljucovič 
                         PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
  


