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Številka:          900-13/2010                                                                                
Nova Gorica:   14. februar 2011  
 
  

P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih 3. seje mestnega sveta, ki je bila 27. januarja  2011 

 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti: 

 Odlok o OPPN Cesta na Bonetovšče 

 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v MONG 

 Odloka o spremembi odloka o občinskih taksah in 

 Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne sluţi več svojemu namenu, in sicer 
parc. št. 1721/3 in1721/2 k.o. Lokovec. 

 
 
Izdani  so bili sklepi: 
 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih 2. seje mestnega sveta, ki je bila 16. 
decembra 2010 

 o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta MONG 

 o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta MONG 

 o imenovanju predstavnikov MONG v Nadzorni svet Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške 

 o sprejemu rokovnika in programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 
2011 in mesec januar 2012 

 o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega 
energetskega koncepta MONG za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za 
leto 2011 

 
 
Zadržan je bil: 
 

 pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje 
nepremičnin v lasti MONG ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na 
območju MONG. 

 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 
 

 oddelku za splošne zadeve: 
- svetnika Mira Kerševana – naslednji predlog: 

Predlagam, da se predsednikom svetov krajevnih skupnosti podeli vstopnico za 
parkiranje pred občino za čas njihovega mandata, ne pa da hodijo do 
pooblaščencev, da jim podpišejo gratis parkiranje. Krajevne skupnosti so oţji del 
mestne občine in predsedniki velikokrat pridejo na upravo MONG, posebno še 



 

sedaj ko je organizirano skupno računovodstvo. 
- svetnika Tomaža Horvata – naslednje vprašanje: 

Najprej imam eno svetniško vprašanje v imenu svetniške skupine SD, in sicer ali 
je bilo imenovanje članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
res v skladu s 24. členom Statuta mestnega sveat. Prosimo, da pravna sluţba 
mestnega sveta prouči, ali je bil kršen statut in naj poda pravno obrazloţitev. To 
obrazlagamo s tem, da 24. člen statuta pravi, da odbori in komisije štejejo pet ali 
sedem članov, ki so vanje imenovani tako, da so svetniki svetniške večine in 
svetniške manjšine zastopani skladno z volilnim rezultatom. 

 
 

 Kabinetu župana: 
- svetnika Borisa Rijavca – naslednjo pobudo: 

Prvo vprašanje oz. pobuda se nanaša na problematiko v zvezi s prostorom za 
plakatiranje ob zaključku solkanske obvoznice na začetku regionalne ceste 
Solkan - Prevalo. 
Navedena lokacija ali natančneje betonski zid ob cesti pri vstopu proti Trnovski 
in Banjški planoti se ţe vrsto let uporablja kot oglaševalsko mesto za 
oglaševanje oziroma plakatiranje. S tem seveda ne bi bilo nič narobe, če bi bile 
zadeve urejene tako, kot bi morale biti. 
Ţe nekaj časa na tem mestu namreč opaţam precejšnjo neurejenost. Ob tem se 
človek ne more znebiti občutka, da je dobršen del plakatiranja izveden nelegalno 
in nestrokovno. Če ob vsem tem zamiţimo na eno oko, pa glavni problem 
nastane, ko te razglase po uporabi nihče ne odstrani ter jih pričnejo odstranjevati 
vremenske razmere (veter in deţ) in to tako, da vse skupaj pristane v travi pod 
betonskim zidom, v smeri proti potoku, ki velikokrat v takih primerih predstavlja 
pravo smetišče. 
Glede na zgoraj navedeno je očitno, da ta oglaševalska lokacija nima upravljalca 
ali pa ta neustrezno skrbi zanjo. Zato občinski upravi postavljam vprašanje, kdo je 
skrbnik - upravljalec te lokacije ter predlagam, da se od njega zahteva vzdrţevano 
in čisto področje plakatiranja ter njegove neposredne okolice. V kolikor pa to 
mesto plakatiranja nima upravljalca, naj se poskrbi za to, da ga bo v najkrajšem 
moţnem času imelo. 
Kajti vsakomur, ki se tam mimo pelje, še posebej pa potnikom namenjenim proti 
planoti in Sveti Gori, je to zelo neprijazna in sramotna dobrodošlica, za katero 
nam nikakor ne sme in ne more biti vseeno. 

- svetnika Borisa Rijavca – naslednje vprašanje: 

Druga zadeva je pa vprašanje oz. prošnja, ki jo naslavljam na občinsko upravo, in 
sicer ustrezne sluţbe v občinski upravi naprošam, da mi posredujejo vse 
razpoloţljive informacije v zvezi z aktivnostmi in dogajanjem povezanim z 
izgradnjo rehabilitacijskega centra na Trnovem. Gre pravzaprav za to, da se ţe 
kar nekaj časa veliko šušlja o tem centru. V ta namen, kolikor mi je bilo poznano, 
je bil organiziran tudi humanitarni koncert pod solkanskim mostom, a vendar 
imamo bore malo ali takorekoč nič konkretnih informacij v zvezi s tem. Zato tudi 
postavljam to vprašanje. 

 

 

 oddelku za družbene dejavnosti: 
- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 

Drugo vprašanje je tisto, s katerim se pridruţujem g. Filipiču in g. Špacapanu. Gre 
za to, da sem tudi jaz dobila dopis gvardijana s Svete Gore, g. patra Bogdana 
Knavsa, ki opozarja na neurejeno kanalizacijo. Odgovor je bil podan, vendar bi 
prosila še zaradi problema zaprtja muzeja I. svetovne vojne, torej ali je zaprtje 
tega muzeja posledica prav te neurejene kanalizacije. Goriški muzej je namreč 
vse eksponate odpeljal in muzej je do nadaljnjega zaprt.  



 

- svetnika Tomaža Torkarja – naslednjo pobudo: 

Moja pobuda se nanaša na evropsko leto prostovoljstva, ki ga je razglasila 
Evropska unija. Namreč, 2011 je evropsko leto prostovoljstva. Verjetno občinska 
uprava ţe predvideva kakšne aktivnosti s tem v zvezi. Moja pobuda pa se nanaša 
predvsem na to, da se te aktivnosti zberejo na enem mestu in da se organizacije v  
MONG, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom, pozove, da na tem skupnem mestu 
objavijo vse svoje aktivnosti in morda še dajo kakšno svojo pobudo s tem v zvezi. 

 

 Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe: 
       -    svetnika Antona Peršiča – naslednji predlog: 

Ponovil bom tisti predlog, ki sem ga dal ţe na zadnji seji mestnega sveta.  
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. 
Poznano mi je, da je v Novi Gorici na Kidričevi ulici postavljeno eno polnilno mesto 
za električna vozila, nisem pa prepričan, da bo to v bliţnji prihodnosti dovolj, zato 
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 – električnih vozil, še posebej naj bi to 
veljalo za gradnjo novih parkirišč. Potrebno je tudi razmisliti, kako to storitev 
ponuditi uporabnikom. 
To je samo predlog in če je koristen, naj sluţbe mestne občine o tem razpravljajo 
in upoštevajo. 

- svetnika Antona Petrovčiča – naslednji predlog: 

Proračun za leto 2011 je v pripravi. Rad bi samo spomnil, da se ne pozabi vanj 
vnesti del na občinski infrastrukturi, ki so ţe več let nedokončana oz. narejena na 
pol. Kot primer izpostavljam odsek ceste iz Čepovana proti Lokovcu-ovinek v 
Borovcih. Predlagam, da si strokovna sluţba to ogleda in o tem pripravi poročilo-
predvsem pa, da se stanje sanira oz. dokonča začeta dela. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 
Imam še eno vprašanje na osnovi dopisa patra Davida s Kostanjevice, ki prosi, če 
bi občinska uprava z ţupanom na čelu ponovno pregledala pravilnik o čiščenju 
mesta in  popravila tiste dele, ki v praksi ne funkcionirajo. Namreč, g. pater David 
je imel nedavno tega častitljivo obletnico prihoda Frančiškanov na Kostanjevico in 
pa seveda tudi postavitev spomenika velikemu jezikoslovcu Stanislavu Škrabcu in 
je bil sorazmeroma slabe volje in ogorčen, ker ta del mesta ni bil takrat ob tem 
slavnostnem dogodku počiščen tako kot bi on ţelel. Zato prosim, da se ponovno 
pregleda pravilnik o čiščenju mesta. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 

Imam še en dodatek, in sicer predlog oz. pobudo v zvezi z Gradiščem, s čimer se 
pridruţujem svetniku Kerševanu. Tam gre za obnovo stopnišča do kulturnega 
doma Gradišče nad Prvačino in urejanje dostopne poti. Namreč, v mesecu 
septembru je bila ob sodelovanju tako KS Gradišče, Občine Renče-Vogrsko oz. 
obeh občin postavljena in odprta Gregorčičeva pot, ki poteka od centra Gradišča 
do Renč. Ta pot je zelo dobro obiskana. Ljudje prihajajo tudi od drugod, vendar 
imajo teţave z dostopom avtobusov do samega doma, ravno tako je tudi to 
stopnišče v zelo slabem stanju, je precej nevarno in predvsem pa tam ni 
nobenega obvestila, da naj ga obiskovalci ne bi uporabljali. Bojim se, da bi lahko 
tam prišlo do kakšne nesreče. 
Ravno tako ima Literarni klub Gorica namen letos prvič v poletnem času 
organizirati  Gregorčičeve večere na Gradišču s tem, da se temu kraju, kot je ţe g. 
Kerševan omenjal, da je bil po krivici nekoliko zapostavljen, da nekoliko večjo 
vrednost glede na to, da sta bila tu dva izjemno pomembna kulturnika, ki sta 
zapisana v zgodovino slovenskega naroda. Zanima me, ali je urejanje te dostopne 



 

poti vključeno v načrt razvojnih programov – govorim torej o stopnišču in o 
dostopni poti do kulturnega doma in če ni, naj se vsaj obnova stopnišča vključi v 
proračun za leto 2011. 

- svetnika Tomaža Horvata – naslednjo pobudo: 
Stanovalec stanovanjske hiše v Lokah št. 17 se je obrnil name zaradi 
nevzdrţnega stanja dostopne ceste do njegove hiše, tudi sam sem si to dostopno 
cesto ogledal in videl, da je res v nevzdrţnem stanju. Ţivimo v 21. stoletju in ne 
moremo dopustiti v naši napredni občini, da nekateri naši prebivalci nimajo 
urejene niti dostopne poti do svojega bivališča. Zato apeliram na vse sluţbe na 
mestni občini, da to problematiko obravnavajo in rešijo problem tega stanovalca v 
Lokah na številki 17. Ta gospod se je obrnil tudi na KS Loke-Kromberk, kjer zanj 
na ţalost ni bilo posluha, zato se je obrnil name. Res apeliram na pristojne sluţbe, 
da to pobudo jemljejo resno in da v proračunu za leto 2011 zagotovijo minimalna 
sredstva za to, da se temu prebivalcu naše občine uredi dostop do njegove hiše. 

- svetnika Tomaža Horvata – naslednje vprašanje: 

V mesecu decembru je bilo v medijih veliko govora o zanimanju juţno primorskih 
občin za odlaganje odpadkov v Stari Gori. Zapisano je bilo, da bodo predstavniki 
občine seznanili ostale ţupane Goriške na regijskem svetu. Pred nekaj dnevi sem 
v medijih zasledil poročilo, da so se juţno primorski ţupani skupaj z ţupani 
Notranjske in Krasa odločili za gradnjo centra v Logatcu. V zvezi s tem me 
zanima, kakšni so bili dogovori na svetu regije in kaj ta odločitev juţno primorskih 
občin pomeni za gradnjo centra v Stari Gori. 

       -   svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo: 

Druga pobuda pa se nanaša na eno investicijo na mestnem območju. Slovenske 
ţeleznice so pripravile projekt Gradnje novega perona z izven nivojskim dostopom 
na ţelezniško postajo Nova Gorica. O ustreznosti lokacije in potekom podhoda je 
bil seznanjen tudi oddelek za okolje in prostor, ki z dokumentacijo soglaša, saj 
projekt smiselno omogoča nadaljno povezavo postajnega poslopja in trga Evrope 
za njim, saj bi s tem mesto dobilo novo kvalitetno in varno povezavo za pešce, 
invalide in po moţnosti tudi za kolesarje. 
Predlagam, da mestna občina zagotovi v proračunu postavko za izvedbo 
nadgradnje izven nivojskega projekta ter s tem omogoči podaljšanje podhoda, do 
konca meje ţelezniškega območja. Projekt Slovenskih ţeleznic v prvi fazi zajema 
izgradnjo podhoda le do sedanjega petega tira in ima dostop le iz postajne strani. 
Menim, da je zaradi bistveno manjših stroškov potrebno projekt izpeljati v eni fazi, 
saj bi le tako zagotovili vsem ţeljam in interesom prebivalcev mesta Nova Gorica, 
saj se na drugi strani ţelezniških tirov nahajajo tako šole kot celotno mesto. 
Predlagam torej, da se celoten podhod naredi do konca v eni fazi. Če se bo delalo 
v eni fazi, stroški ne bodo tako veliki. Severa se ne bo delalo ne danes ne jutri, 
projekt se pripravlja in mislim, da bi tu moral oddelek za infrastrukturo stopiti v 
kontakt s Slovenskimi ţeleznicami, da to stvar uredi. 

- svetnika Tomaža Slokarja – naslednji predlog: 

Dovolil bi si v bistvu dopolniti predlog ge. Darinke Kozinc, če se ona s tem strinja, 
glede Kostanjevice in sicer samo zato, da bo laţje pridobiti odgovor. S 1. 1. so bile 
na novo pridobljene koncesije, območja in tudi frekvence pobiranja odpadkov in 
mislim, da je za Kostanjevico v tej prilogi k pravilniku predvideno, da se ti odpadki  
odvaţajo samo enkrat na mesec. Menim, da je nujno, da bi prilogo k pravilniku 
uskladili in to frekvenco povečali, ker je pač ta točka kot turistična in kulturno 
zgodovinska zelo obremenjena. Jaz sem samo pojasnil, da gre za prilogo, ki ureja 
frekvenco pobiranja odpadkov, da bo laţje odgovor. 

- svetnice Patricide Šulin – naslednjo pobudo: 
Pobuda krajanov za ureditev in asfaltiranje ceste Loke – Podrob. Spodaj 
podpisani krajani stanujoči v Lokah, v Podrobu ter v Kromberku - ulici Vinka 
Vodopivca, kakor tudi lastniki parcel ob poti Loke - Podrob, stanujoči izven 
območja KS, naslavljamo na zgornji naslov pobudo za ureditev in asfaltiranje 



 

omenjene poti. Cesta ima parc. št. 1286/1 k.o. Kromberk, isto kot asfaltirana 
glavna pot za Loke iz smeri novega blokovskega naselja in je v zemljiški knjigi 
vodena kot javno dobro pota. Pobuda se nanaša na makadamski del poti v dolţini 
cca. 380 m od kriţišča pri h.š. Ul. Vinka Vodopivca št. 111 pa do kriţišča z 
asfaltirano potjo za Podrob, ki prihaja iz smeri kromberškega gradu. Cesta je 
edina dostopna pot za stanovalce treh hiš, vsakodnevno jo uporabljajo lastniki 
parcel ob njej in precej je tudi prometa na relaciji Podrob - Loke ter obratno. 
Stanje poti je ţe samo po sebi katastrofalno, saj se kljub statusu, ki jo ima, tj. 
javna pot, zanjo nihče ne zmeni. Po vsakem obilnejšem deţevju pa postane 
skorajda neprevozna zaradi lukenj in nanosov gramoza. Uporabniki poti moramo 
po vsakem močnejšem deţevju sami poravnati luknje ter čistiti jarke in prečne 
traverze, če hočemo priti normalno do svojih posesti. Sami čistimo tudi obcestno 
vegetacijo. Hud problem, ki je poznan vsem prebivalcem Lok, pa se pojavlja v 
kriţišču pri hiši v ulici Vinka Vodopivca 111, kjer se omenjena pot stika z asfaltno. 
Deroča voda praktično prekrije asfaltno podlago s peskom in gramozom v celotni 
širini v dolţini 1520 m. Gre za zelo nevaren odsek, saj se vse skupaj nahaja tik 
pred nepreglednim ovinkom, cestišče se spušča in postane zaradi tega vsako 
zaviranje nekontrolirano. Da ne govorimo o tem, kaj takšna količina kamenja na 
cesti pomeni za mopediste in kolesarje pa tudi sama po sebi vsakodnevna voţnja 
kakor tudi hoja preko tako zanemarjenega in nevarnega odseka ni nič kaj prijetna. 
Upamo, da boste na podlagi te pobude pristopili k reševanju problema, ki 
nedvomno obremenjuje neprimerno večje število ljudi, kot pa jih je pod pobudo 
podpisanih. 
 

 

 oddelku za gospodarstvo: 
         -  svetnice Patricije Šulin – naslednje vprašanje: 

V letu 2009 je MONG v proračunu za leto 2009 namenila 50.000 €, del je 
namenila za pripravo projektne naloge razvoja javne turistične infrastrukture na 
TBP in Lokev kot centra in nosilca turističnega razvoja. 
Eden od razlogov za pripravo te projekte naloge je bilo tudi usmerjanje razvoja in 
pridobivanje drţavnih in evropskih razvojnih sredstev za pospeševanje turizma in 
razvoj podeţelja. 
Zanima me, ali so bile v zvezi s tem izpeljane aktivnosti pridobivanja drţavnih in 
evropskih sredstev za pospeševanje turizma in razvoj podeţelja, koliko je bilo 
pridobljenih sredstev ter kaj je bilo, v kolikor so bila sredstva pridobljena, 
narejenega in kaj konkretno bo v letu 2011, tudi glede na vsebino projektne 
naloge razvoja javne turistične infrastrukture na TBP. 

- svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo: 

Danes imam dve pobudi. Ena bi bila v zvezi s strategijo razvoja igralništva v RS. 
Vlada RS je tik pred boţičnimi prazniki, to je pred dobrim mesecem, obravnavala 
in sprejela strategijo razvoja igralništva v RS. Mestnemu svetu MONG v zvezi s to 
strategijo ni bila omogočena avtentična in odprta razprava ter moţnost, da se o 
predlaganem dokumentu opredeli. Tudi kolega Špacapan je na prejšnji seji podal 
eno vprašanje in dobili smo odgovor, da je bila ustanovljena neka komisija za 
pripravo pripomb in da je to šlo na vlado. Mislim, da bi to strategijo mestni svet 
moral obravnavati in da se o predlaganem dokumentu opredelimo. Gre za preveč 
pomembno dejavnost, da bi jo lahko prepustili stihiji ali pa zasebnemu interesu oz. 
da bi dajali neka pooblastila neki komisiji, ki ne bi bil v skladu z javnim interesom 
Mestne občine Nova Gorica. 
Vlada bi morala pred sprejetjem tega za Novo Gorico kot turistično igralniške 
destinacije tako ţivljenjsko pomembnega predloga, ki zadeva pristojnost, 
delovanje in financiranje občine, zagotoviti ustrezno mnenje tega mestnega sveta 
MONG. 
Ker ta razprava ni bila omogočena in mnenja nismo podali, je bila kršena tako 



 

 ustava RS kot tudi zakon o lokalni samoupravi, ki v XI. poglavju opredeljuje 
 pravice lokalne skupnosti. 

Predlagam, da občina vloţi zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti tega 
vladnega predpisa pri Ustavnem sodišču, s katerim se je protizakonito poseglo v 
ustavni poloţaj in pravice lokalne skupnosti to je MONG. 

 
 

 oddelku za finance: 
- svetnika Črtomirja Špacapana – naslednje vprašanje: 

Zanima me, v kateri fazi je delitvena bilanca med Občino Renče-Vogrsko in 
Mestno občino Nova Gorica? Od ustanovitve občine Renče-Vogrsko bo kmalu 
minilo pet let, a po mojih informacijah še vedno ni izdelana in sprejeta 
delitvena bilanca med obema občinama. Mislim, da bi tudi po zakonodaji ta 
bilanca morala biti ţe narejena. Kaj je vzrok, da bilance še ni? 

 
 

 oddelku za okolje in prostor: 
- svetnika Mira Kerševana – naslednji predlog: 

Predlagam, da Mestna občina Nova Gorica obravnava gradnjo daljnovoda Volčja 
Draga - Gradišče - Oševljek - Renče. 
V občini Renče so o tem ţe razpravljali. Zanima me, kdaj bomo zadevo gradnje 
daljnovoda obravnavali v naši občini. Ljudje na Gradišču so zmedeni, ker prihajajo 
do njih take in drugačne informacije. Ne vidijo smisla, da se vod vleče iz Volčja 
Drage preko Gradišča v Renče. 
Pričakujem natančen odgovor oziroma korektno informiranje naših občanov. 

 

 
 
 

Miran Ljucovič 
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