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Številka:          900-4/2012-51 
Nova Gorica:   30. april 2012  
 
 
  

P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih  16. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila  19. aprila 2012  

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

 Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna MONG za leto 2011   

 Odlok o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan   

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica - UPB 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v MONG  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje 
priprave in izvedbe prireditev v MONG. 

 
 
Izdani so bili sklepi: 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih 15. seje MS MONG, ki je bila 15. marca 2012  

 o imenovanju nadomestne članice v komisijo za mednarodne odnose 
o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 
o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev MONG v Razvojni svet Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije  
o podaljšanju mandata (vendar največ za tri mesece) sedanjim članom Nadzornega 
sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.  
o podaji nesoglasja z imenovanjem direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica  

 o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2011 
            Glede na to, da se s strani študentvo vedno bolj izkazujejo potrebe po nastanitvi v  
            Študentskem domu, se Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zaprosi  
            za informacijo o tem, kdaj namerava pričeti z gradnjo študentskega doma v Novi  
            Gorici, saj je MONG po tem vprašanju izpolnila vse pogodbene obveznosti.  

 o seznanitvi z rednim letnim poročilo o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi 
Gorici za obdobje 10.3.2011 do 10.3.2012 

 MONG se je seznanil s Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012-2015 in ga v celoti podpira. Z aktivnostmi 
je potrebno nadaljevati tudi v bodoče, za kar bo MS v okviru letnega proračuna 
zagotavljal potrebna sredstva.  
MS MONG podpira ustanovitev PUM-a (projektno učenje mladih). Za ustanovitev se 
zadolži Mladinski center Nova Gorica.  

 k 9. točki: 
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Odbor za prostor ugotavlja slabo realizacijo proračuna za leto 2011, predvsem na 
področju infrastrukture. Zaradi slabe realizacije proračuna zahtevamo, da se odboru 
za prostor trikrat letno, in sicer v 1., 2. in 3. kvartalu tekočega proračunskega leta, 
poda poročilo o realizaciji proračuna za tisti del, ki sodi v delokrog odbora. Pri 
morebitni pripravi rebalansa za leto 2013 je potrebno kot pripomoček za primerjavo in 
lažje sprejemanje odločitev, pripraviti tudi realizacijo proračuna za leto 2012, in sicer 
za mesece januar-september, vključno z oceno celoletne realizacije. Zaradi slabe 
realizacije nekaterih proračunskih postavk v letu 2011 naj se na septembrski seji MS, 
poleg obravnave polletnega izvrševanja proračuna MONG za leto 2012, obravnava še 
finančno poročilo o stanju na dan 30. 8. tekočega leta za večje in pomembne 
investicijske projekte z oceno realizacije le-teh skladno s planom.  

 o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad 
porabo proračunskih sredstev proračunske postavke 1402/09027 

 o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad 
porabo proračunskih sredstev na podprogramu 16039001 – Oskrba za vodo 

 o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad 
porabo proračunskih sredstev v KS Prvačina  

 o sprejemu uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica  

 o podaji soglasja k statutu zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica  

 o predlogu Odloka o ustanovitvi JP Komunalna energetika d.o.o. se opravi druga 
obravnava in se pri tem upošteva pripombe, predlog in mnenja iz razprave 

 o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – 
prodaja parc. št. 4891/13 k.o. Branik, parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan in parc. št. 
430/17 k.o. Rožna Dolina 

 o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja MONG v najem v letu 2012 – 
zemljišče del parc. št. 347, del parc. št. 348 ter del parc. št. 349/3 k.o. Šmaver 

 o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Adriaplin d.o.o. 
Ljubljana – parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica.    

 
 
Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori 
svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 

 
 

 Kabinetu župana:  
-    svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje:  

V prejšnjem mandatu mestnega sveta smo sklepali, da se zemljišča Grgarske gmajne, 
ki ležijo v katastrskih občinah Grgar, Bate, Solkan in Kromberk, na katerih je knjižena 
lastninska pravica na ime MONG, preknjižijo in prenesejo v korist sedanjih posestnikov 
oziroma njihovih pravnih naslednikov. Del tega postopka je bil že rešen za  tiste občane, 
ki obdelujejo in so lastniki te zemlje. Ob zadnjem sklepanju prenosa zemljišč Grgarske 
gmajne na dejanske lastnike je bila podana neka pripomba, zato je bila zadeva predana 
na Računsko sodišče v presojo, in to že pred kar nekaj časa. Ti ljudje,  ki so v postopku, 
dejansko od Računskega sodišča ne morejo dobiti nekaterih pojasnil, ker kličejo kot 
posamezniki. Zato sprašujem, kakšen je ta odgovor in če ga ni, apeliram, da enkrat že 
rešimo to zadevo z Grgarskimi gmajnami in da se zadeva konča, tako da bodo tisti, ki 
zemljo obdelujejo že stoletja, tudi dejansko to naredili. Mislim, da če smo za nekatere 
lahko speljali postopek, ni primerno, da ga za ostale ne bi.  

-    svetnice Dejane Baša – naslednje vprašanje oz. pobudo:  

Imam sledeče svetniško vprašanje oziroma tudi pobudo. V začetku meseca aprila nas je 
KS Branik skupaj z g. Črtomirjem Špacapanom povabila na sestanek sveta članov KS in 
nas seznanila z njihovim delovanjem, pa tudi s problematiko, ki jo imajo v samem kraju. 
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Kot že veste, bom takoj začela pri gradu Rihemberg, ki je odprt oziroma prost do vseh 
obiskovalcev, kar sem tudi sama videla. Tam se tudi ustavljajo avti. V bistvu »vsak ima 
prosto po Prešernu«, če lahko tako rečem, dostop in hodi po gradu. Problem je v tem, 
da se ta del gradu tudi ruši, ni oskrbovan. Zato dajem sledečo svetniško pobudo in bi 
tudi rada, da nas MONG seznani, kako potekajo zadeve glede lastništva. Sicer vemo, 
da se je sedaj vlada zamenjala, ampak vseeno bi dala naslednja vprašanja. Ponovno je 
potrebno preveriti stanje in čim prej naj se izvede prenos lastništva gradu Rihenberk iz 
države na MONG. V primeru, da se lastništvo ne bo preneslo v doglednem času, naj 
mestna občina zaprosi ustrezno ministrstvo za pridobitev sredstev za nujno sanacijo in 
to naj se izvede v najkrajšem roku. V primeru skorajšnjega prenosa lastništva, pa naj 
mestna občina kot lastnik poskrbi za sredstva in to sanacijo. Kot so v KS ugotovili, b i 
bilo teh sredstev 100.000,00 EUR, toliko, da bi se ohranila ta dediščina in se ne bi v 
bistvu še naprej rušila. Pri tem se moramo zavedati, da je to eden najlepših gradov v 
naši Vipavski dolini in da je željan tudi obiskovalcev. Žal pa ga v zadnjem času tudi mi 
ne moremo promovirati, ker ni nič urejeno na tem področju. Pričakujem odgovor, tako 
da bomo zadovoljni mi, predvsem pa svet KS. 

 
 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
   -    svetnika mag. Tomaža Slokarja  – naslednjo pobudo:  

Imam eno pobudo oziroma težavo. Gre za to, da ko svetnik potrebuje podatke o naših 
predstavnikih bodisi v svetih zavodov, v javnih podjetjih, skladih oziroma v drugih 
oblikah, kjer smo pač ustanovitelji teh družb, je te podatke tudi preko AJPES-a zelo 
težko pridobiti. Poskušal sem pridobiti podatke za Goriški muzej in Goriško knjižnico, 
vendar jih nisem mogel dobiti.  
Tako, da dajem pobudo oziroma tudi apeliram, da občinska uprava poskrbi, da se ti 
podatki, se pravi podatki vseh naših predstavnikov v teh naših organih, objavijo bodisi 
na spletni strani, bodisi na spletni strani teh posameznih organov. Mislim, da je to 
pomembna informacija tudi javnega značaja in ni samo koristna svetnikom, ampak tudi 
vsem ostalim. Resnično je do določenih podatkov zelo težko priti.   

- svetnice Ane Marije Rijavec – naslednji  predlog:  

Dobila sem odgovor na vprašanje za projekt vodnjakov na Trnovsko–Banjški planoti in 
tudi komisijo. Z odgovorom sem kar zadovoljna, vendar se mi zdi, da mogoče s strani 
KS še niso poslali prav določenih kalov ali korit, ki so v tem projektu označena, zato tudi 
se, kot sem razumela, delo ni začelo. Zato bi prosila tudi pristojne službe na občini, da 
bi mogoče urgirali na KS, tisti, ki so pač  določeni v to projektno skupino, da bi se to čim 
prej začelo delati. Kot sem dobila odgovor, je to šele v juniju, torej okrog poletnega 
časa, potem sledi jesen in dejansko menim, mogoče se motim, ampak potem se 
verjetno ta projekt niti v tem letu ne bo začel. To je moja bojazen.  

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednja vprašanja: 

Vprašala bi tudi nekaj glede reorganizacije. Ali bodo v občinski upravi nove zaposlitve, 
ali ne?  
Drugo vprašanje, ki me zanima, koliko je mestno občino stal račun za plačilo firmi, ki je 
urejala reorganizacijo oziroma pripravljala model reorganizacije in obenem sprašujem 
tudi, ali so govorice, da ima ta firma blokiran žiro račun resne ali ne?  
Imam še eno vprašanje. Katalog delovnih mest v občinski upravi MONG iz marca 2012 
predvideva v evidenci skupno s pripravniki 100 zaposlenih, s tem, da sta pripravnika 
samo 2. Sprašujem ali to drži, ali ne?  

- svetnika Antona Peršiča  – naslednje vprašanje:  
KS Osek–Vitovlje sprašuje v kakšni fazi izvajanja se nahaja izgradnja doma krajanov v 
Oseku, ki je v proračunu MONG za leto 2012 opredeljena kot prioritetna investicijska 
naloga in so zanjo rezervirana tudi potrebna sredstva.  

- svetnika Antona Peršiča  – naslednji predlog:  
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Uporabniki in koristniki odloka o proračunu MONG in spremljajočih  dokumentov se vse 
težje prebijamo skozi vsebino teh dokumentov, ki je predstavljena na stotinah straneh, 
zato predlagam v razmislek o uvedbi takega informacijskega sistema, ki bi poenostavil 
preglednost, povečal učinkovitost dela in zagotavljal hitre in kvalitetne informacije vsem 
uporabnikom.  

- svetnice Milojke Valantič – naslednjo  pobudo:  

Kot svetnica MONG in stranke DeSUS ponovno dajem sledečo pobudo, ki se nanaša na 
poročila o delu in finančnem poslovanju KS kot priloge v poročilu o zaključnem računu 
proračuna MONG. Ko sem kot svetnica pregledovala poročila o delu KS kot priloge k 
zaključnemu računu proračuna MONG za leto 2011, sem ponovno ugotovila, da so 
vsebine poročil prepuščene znanju in iznajdljivosti poročanja poročevalca. Vsekakor pa 
si poročila niso primerljiva med posameznimi KS in kot taka za nas svetnike v večini 
primerov nerazumljiva. Še posebej me moti to, da v večini poročil ni finančnih podatkov, 
in sicer zneskov planiranih sredstev oziroma prihodkov (to so sredstva, s katerimi 
razpolaga KS v posameznem letu ali obdobju) in zneskov porabljenih sredstev oziroma 
odhodkov po posameznih postavkah (vrsta opravljenega dela) v določenem obdobju. 
Kajti, če je realizacija lahko napisana opisano, je posledično lahko potrjena še s 
številkami.  
Zato dajem ponovno pobudo strokovnim službam MONG, da za poročanje o delu KS 
kot tudi za njihovo finančno poslovanje, predpišejo enoten obrazec za vse krajevne 
skupnosti v občini. Ta obrazec pa naj se začne uporabljati že za poročila s 1.1. 2012.  
To pobudo sem posredovala strokovnim službam na seji 29. 9. 2011. Z odgovorom 
nisem bila zadovoljna, češ, da zakon to ne dopušča. Ampak prepričana sem, da z 
navodili KS, da v poročila, ki so priložena poročilom o zaključnem računu proračuna, 
navedejo še najosnovnejše podatke, to je o prihodkih in odhodkih ter navedbo, zakaj se 
neizkoriščena sredstva niso porabila v letu za katero se poroča, zagotovo ne bi kršili 
zakonskih predpisov.  

- svetnice Ane Marije Rijavec – naslednjo pobudo: 
Pobuda se nanaša na komunske ali občinske vodnjake - šterne v Spodnjem in 
Zgornjem Lokovcu. V Spodnjem in Zgornjem Lokovcu na Banjški planoti sta poleg 
nekdanjih stavb osnovnih šol večja občinska vodnjaka, ki sta bila zgrajena leta 1948 za 
potrebe vaščanov, predvsem s prostovoljnim delom. Občinska vodnjaka sta služila za 
potrebe vaščanov predvsem za napajanje živine. V Zgornjem Lokovcu je ob vodnjaku 
tudi napajalno korito. Oba vodnjaka imata kovan nastavek z železnim kolesom in vitlom, 
s katerim se je s kotličem vlačilo vodo iz vodnjaka. Vodnjaka sta zapuščena, železno 
okovje zarjavelo, železni vitel pa so v Spodnjem Lokovcu že poskušali ukrasti. Vodnjaka 
sta za te demografsko ogrožene kraje neprecenljiva kulturna dediščina, ki bi jo bilo treba 
zaščititi in obnoviti. Zavod za kulturno dediščino ima vodnjaka registrirana, a nista v 
planu za obnavljanje. Turistično društvo Lokovec je pa naslovilo na Zavod za kulturno 
dediščino pobudo za obnovitev vodnjaka pri cerkvi v Srednjem Lokovcu.  
Zato dajem pobudo, da se tudi ta dva vodnjaka v Spodnjem in Zgornjem Lokovcu vključi 
v program za obnovitev v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino in Turističnim 
društvom Lokovec. S tem bi demografsko ogrožen kraj pridobil dodatno kulturno 
vrednost in turistično znamenitost, ki bi se jo lahko vključilo v tematsko pot po poteh 
Lokovskih kovačev.  

- svetnice Kaje Draksler – naslednjo pobudo: 

Druga zadeva, ki bi jo danes rada izpostavila se navezuje ponovno na KS. Bilo je 
namreč že nekaj pobud na to temo. Ga. svetnica Valantič je predlagala nekaj v tej 
smeri, pa vendar se moja pobuda nekoliko razlikuje. Mestni svetniki se na sejah 
seznanjamo tako z aktivnostmi raznih zavodov, društev, ustanov, ki nam nekako 
omogočajo vpogled v njihovo delovanje in njihove aktivnosti, načeloma, recimo za eno 
leto ali za drugo časovno obdobje. Omogočeno nam je tudi, da postavljamo vprašanja in 
si s tem razsvetlimo tudi ostale vidike, ki nas zanimajo. Ker pa iz KS prihajajo mešani 
signali oziroma smo bili v preteklosti večkrat priča nekemu mogoče šumu v komunikaciji 
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med MONG oziroma njeno upravo in vodstvi KS, predlagam, da vsaka KS MONG 
enkrat letno na seji mestnega sveta tudi ustno poda poročilo o svojem delovanju in 
predloge ter da jih tu lepo javno izrazi. Tako bomo imeli možnost, da povprašamo, kar si 
želimo. Menim, da bodo tudi KS bolje predstavile svoje delovanje, težave in vse drugo. 
Ker je KS 19, mislim, da bi bilo mogoče dobro, da prisluhnemo dvema KS na 
posamezno sejo mestnega sveta. Tako bomo lahko dobro pripravljeni in bomo gradivo 
kvalitetno obravnavali in se seznanili. Mislim tudi, da bi to bilo v obojestransko korist. 

- svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo  pobudo:  
V zvezi s postavitvijo začasnega otroškega igrišča na Ronketu sta bili na mestnem 
svetu podani dve svetniški pobudi, katerih rezultat je, da je Nadzorni svet 
Stanovanjskega sklada spremenil svojo prvotno odločitev in dal zemljišči parc. št. 751/2 
v brezplačni najem za postavitev otroških igral. Oddelek za družbene dejavnosti pa je 
prošnjo prebivalcev Ronketa z dne 25.8.2010 za postavitev otroških igral, zavrnil z 
obrazložitvijo, da je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG spremenil svojo 
odločitev šele na seji 27.2.2012, torej po sprejetju proračuna za leto 2012. Zatorej 
urejanje omenjenega igrišča  ni v planu urejanja otroških igrišč za leto 2012. 
Sofinanciranje otroških igral na Ronketu pa je obravnavala KS Nova Gorica za leto 
2012, ni pa v njenem finančnem planu, saj mestni svet v proračunu za KS ni predvidel 
ustrezne proračunske postavke. Sredstva so zato v prikazu prihodkov in odhodkov 
krajevne skupnosti prikazana kot nerazporejena sredstva. KS bi torej lahko iz lastnih 
sredstev sofinancirala otroška igrala na Ronketu, pa jih ne more, ker za to nima 
ustrezne proračunske postavke.  
Sprašujem, ali krajevna skupnost iz lastnih sredstev za leto 2012 še v istem letu lahko 
sofinancira postavitev otroških igral na svojem območju? Če je odgovor da,  potem naj 
se svetu Krajevne skupnosti Nova Gorica pojasni, kako naj to izvede. Če je odgovor ne, 
potem dajem pobudo, da se vsem krajevnim skupnostim to nemudoma omogoči. 

-     svetnika Mira Kerševana – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Nekako tudi jaz ne morem biti zadovoljen z odgovorom. Mogoče res ni sredstev, toda 
mislim, da bi se jih vseeno kaj dobilo, da bi ta plakatna mesta po vaseh uredili in da jih 
ne bi lepili po hišah in po drevesih oziroma, da bi uredili preko druge službe.  
Želel bi  tudi, da nekaj vrtnic namenite tudi vasem, saj ni treba preveč. Mogoče le toliko, 
da se tudi na vasi čutimo da smo pripadniki mesta.  

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Prva zadeva, ki jo bom ponovno sprožila je okrog dogovora glede mednarodne komisije. 
Namreč, s takim odgovorom ne morem biti ravno zadovoljna. V obrazložitvi je bilo 
obrazloženo, da se je komisija za mednarodne odnose v obdobju februar 2009 –  
december 2012 sestala dvakrat, medtem ko v obdobju 2011- marec 2012 se je sestala 
trikrat. Mislim, da je tisti, ki je pripravljal odgovor, pozabil, da so se leta 2010 zgodile 
volitve in da je bila komisija na novo imenovana. Ta primerjava torej sploh ne zdrži. 
Prav tako bi želela povedati nestrinjanje kolega iz komisije, ne bom ga imenovala, ki je 
bil slučajno v komisiji v preteklem obdobju, je pa seveda član komisije tudi v tem 
obdobju. Gospod je omenil, da je komisija delovala zagotovo velikokrat več, ker so si 
člani komisije razdelili naloge in so seveda konkretno delali vsak na svojem področju pri 
organizaciji različnih srečanj. Slučajno je omenil, da je bil pri mladini in tako naprej in da 
ta podatek zagotovo ne drži. Druga zadeva, ki jo je gospod še omenil je ta, da se zlasti 
čez mejo oziroma iz zamejstva oglaša veliko ljudi, ki so razočarani nad nedelovanjem te 
komisije. Naj še enkrat poudarim, so razočarani, in še drugo, komisija za mednarodne 
odnose izve o določenih dogodkih šele iz časopisov. Samo toliko glede tega.   

 
 

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
- svetnika Antona Peršiča  – naslednjo pobudo: 

Lovska družina Lijak se že vrsto let  srečuje z velikimi problemi škod, ki jih na kmetijskih 
zemljiščih povzroča divjad, predvsem divji prašiči. Škode so vsako leto višje in jih lovska 
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družina sama ne more več izplačevati, saj se financira le s članarino in prodajo 
uplenjene divjadi. Na mestno občino se obračajo s prošnjo za povračilo dela sredstev, ki 
jih lokalna skupnost prejme od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v lovišču Lijak. Občinski upravi, to je oddelku za gospodarstvo dajem pobudo, 
da glede na sprejete občinske akte, poskuša čim prej ustrezno rešiti to problematiko kot 
izhaja iz prošnje Lovske družine Lijak. 

- svetnika Antona Peršiča  – naslednje vprašanje:  

KS Osek–Vitovlje sprašuje, kdaj bo predana v uporabo mrliška vežica pri pokopališču 
Sv. Lucija v Vitovljah. Iz poročila o izvajanju investicijskih projektov je navedeno, da se 
izvaja tehnični pregled objekta. Vemo, da je vežica končana že dve leti, ne vemo pa, 
zakaj še ni predana svojemu namenu. 

- svetnika Antona Petrovčiča  – naslednje vprašanje:  

Vprašal bi kako je glede vodovoda Zabrdo in pri tem bi potreboval pojasnilo, kakšne 
aktivnosti se dogajajo v zvezi s tem? Kdaj se bodo vaščani lahko priključili na ta 
vodovod?  
Isto velja tudi za vodovod v  Bitežu. Namreč v Bitežu gre tekoča voda, sinoči so mi 
takole zagotovili, 8 metrov mimo glavnega rezervoarja in ob sušnem obdobju vodo 
vozimo gasilci v ta rezervoar. Gospodarno bi bilo, da se tam naredi en priklop, da se 
voda iz cevi pač priklopi in da bi tekla v ta glavni rezervoar za naselje Bitež.  

- svetnika Antona Peršiča  – naslednje vprašanje:  

Sprašujem, ali so bila prijavitelju oziroma izvajalcu prireditev v okviru prireditve Letna in 
zimska plaža v Novi Gorici, leta 2011, obračunana s strani občine po veljavnem odloku 
vsa nadomestila za uporabo občinskih zemljišč, javnih površin, v kakšnem znesku, rad 
bi videl račun, in kdaj so bila plačana, če so bila plačana, dokazila z navedbo 
dokumentov. 

- svetnika Antona Petrovčiča  – naslednje vprašanje:  

Sprašujem, kako je z dokončanjem del na projektu Mrzlek - zaključek projekta. Namreč 
iz Banjšic prihajajo informacije, da voda, ki  jo tam  pijejo je oporečna, da se še ni 
izvedla dezinfekcija oziroma želim natančno pojasnilo, kaj vse je še potrebno storiti na 
območju Trnovsko–Banjške planote za dokončanje tega vodovoda v okviru projekta 
Mrzlek, da bo zadeva zaživela v polni funkcionalnosti. 

- svetnika Antona Petrovčiča  – naslednje vprašanje:  

Vzdrževanje cest v okviru koncesijske pogodbe. Iz krajevnih skupnostih prihaja vse več 
informacij, kjer je izraženo veliko nezadovoljstvo za opravljanjem del in aktivnosti v 
okviru koncesijske pogodbe. Predlagam, da se od koncesionarja zahteva plan dela iz 
katerega bodo razvidne vse aktivnosti, predvsem je potrebno prisluhniti in upoštevati 
pripombe, ki prihajajo iz krajevnih skupnosti.  

- svetnika Stanka Žgavca  – naslednje vprašanje:  
Občani sprašujejo, kako je z uporabo trase poti od Solkana proti Plavam po desnem 
bregu reke Soče. Pot je zaprta oziroma uradno zaprta, ni dokončana, posamezniki pa jo 
vseeno uporabljajo. Sprašujejo, kdaj bo ta pot dokončana in dana v uporabo. Opozarjajo 
pa tudi to, da zaradi ne dokončanja, sproti nastaja nova škoda in zaradi tega  bodo 
dejansko stroški dokončanja tudi večji. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje nestrinjanje s prejetim  odgovorom:  

Druga zadeva, ki bi jo rada poudarila, je drugi odgovor glede bajerja v borovem 
gozdičku, ki se seveda ni očistil, kot so rekli v času čistilne akcije in še danes veselo 
visijo zastave po drevesih. Vendar mislim, da sem takrat rekla, da je treba tam zadevo  
strokovno pregledati in jo tudi očistiti, ne zgolj navlake, ampak tudi določeno rastlinstvo. 
 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
-     svetnika Črtomirja Špacapana – naslednji predlog: 

Pred kratkim smo imeli zelo uspešen sestanek vseh tistih, ki naj bi sodelovali v pripravi 
praznovanj ob obletnici 100-letnici začetka in tudi konca I. svetovne vojne. Moram reči, 
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da je bila udeležba res dobra in prepričan sem, da bo ob tej priliki še veliko dogodkov. 
Rad pa bi, da bi ob tej priliki razrešili tudi problematiko našega muzeja na Sveti Gori. 
Namreč v okolici MONG so potekali skorajda najhujši boji v I. svetovni vojni, vendar 
sploh nimamo nekega pametnega muzeja, sploh pa takega kot ga imajo v Kobaridu, ki 
je evropsko in svetovno znan. Predlagam, da se v okviru tega nameni določena 
sredstva, da se ta muzej ponovno aktivira, ali pa da se ga predvidi nekje v mestu 
samem oziroma v okolici. Mislim, da smo to dolžni storiti ob teh velikih obletnicah. Glede 
na to, da poteka veliko projektov v zvezi s tem, mislim, da bo tudi mestna občina 
dostojno obeležila te obletnice. 

-    svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje:  

Tretje vprašanje pa se nanaša na vprašanje revščine in brezdomstva, ki je tesno 
povezano z vprašanjem dela in socialne stratifikacije in je tudi v Novi Gorici zelo, zelo 
resen problem. To je problem, ki ga v Novi Gorici Center za socialno delo rešuje, vendar 
očitno slabo, saj ukrepi ne dajejo rezultatov. Na dnu te lestvice se navadno nahajajo 
tisti, ki ne delajo, natančneje tisti, ki niso zaposleni. Brezdomstvo je povezano z velikimi 
osebnimi tragedijami, družbi pa povzroča ogromne stroške. Če bi zmanjšali število 
brezdomcev, bi finančno razbremenili družbo in povečali število državljanov, ki so 
vključeni v družbeno življenje, kar bi prispevalo k skupnemu razvoju.  
Zanima me, ali so ti brezdomci, ki jih naša mestna občina obilno podpira, dejansko 
prijavljeni na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1? Izhajam tudi iz domneve, da si vsak 
človek želi izboljšati svoje življenjske razmere in hkrati prispevati k razvoju družbe, 
vendar me vsak dan oziroma vsako soboto in nedeljo na Bevkovem trgu v centru Nove 
Gorice dejanske stvari prepričujejo ravno v nasprotno. Zato odgovorne sprašujem, kako 
bodo rešili ta problem, kajti če se problem rešuje le zato, da nekateri sedijo na Centru za 
socialno delo, če se brezdomstvo povečuje, če brezdomci nadlegujejo občane z razno 
raznimi zadevami, mislim, da je to neprimerno in bi prosil, da se proti temu uvede boljše 
in resnejše ukrepe. 

-    svetnika Tomaža Torkarja – naslednjo pobudo:  
Imam pravzaprav eno pohvalo in eno pobudo. Sicer ne bi smel govoriti tu, ker tu gre za 
vprašanja, predloge in pobude, ampak ta pobuda se veže na to pohvalo. Sedaj pa 
najprej pohvala. Včeraj je prišel moj fant domov ves vesel in je začel: »Tata, spet nam 
delajo igrišče!« Šel sem pogledat in res igrišče za Osnovno šolo Kozara z umetno travo 
o kateri smo že razpravljali na tem mestu, se ureja. Hvala torej vsem, ki so kakorkoli 
sodelovali pri pričetku teh del. Mislim, da bo to igrišče, ko bo v uporabi, ena dobra 
spodbuda za sodelovanje stanovalcev varovanih stanovanj, učencev obeh osnovnih šol 
in okoliških prebivalcev, ki si to igrišče vsekakor zaslužijo. Pohvala gre torej vsem, ki so 
kakorkoli prispevali. Kdo je bil to, že sami vedo. 
Sedaj še pobuda s tem v zvezi. Predlagam, da se upravljalec tega igrišča z vso 
potrebno resnostjo takoj posveti pripravi natančnih dogovorov glede uporabe tega 
igrišča, zato da se ne bi mogoče kdaj spet zgodilo, da bi začeli spet tam kaj žagati, 
kakor smo žagali pred petimi leti.  

-    svetnika Mirana Müllnerja – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  
Tudi jaz sem na prejšnji seji podal eno pobudo oziroma vprašanje glede javnega zavoda 
Mladinski center, ki je v takrat predvolilnem času oziroma referendumski kampanji 
agitiral in sem spraševal, ali je mestna občina tudi pristopila k tej kampanji. Dobil sem 
zelo zanimiv odgovor, ki pa ga lahko s skrbjo preberemo oziroma ste ga lahko videli v 
delovnem gradivu. Kajti dejstvo je, da je mladinski center, javni zavod ustanovila MONG 
in da ima jasno opredeljene stvari. Mladinski center se tako kot piše, prijavlja tudi na 
programe Urada Republike Slovenije za mladino in v sklopu tega programa je tudi 
opravil pred referendumsko zadevo.  
Mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Če je mladinski center, se lahko tisti, ki mu 
ponudi denar, prijavlja na njihove razpise. To je isto kot da bi mu neka politična stranka 
ponudila denar in bo mladinski center potem vodil referendumsko ali volilno kampanjo 
za njih. Mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo in da nismo za to ustanovili 
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mladinskega centra, v katerem, moram povedati, da se v zadnjem času dogajajo ne 
prav lepe stvari. Že bežen pogled, če greš mimo njega, vidiš, da je popolna anarhija. 
Mislim, da bi moral svet zavoda tam sprejeti določene ukrepe. Menim, da mladinski 
center nismo naredili zaradi tega, da se igra pred centrom briškula, da se popiva pivo, 
da fantje kadijo, da se določena mladina celo boji vstopiti vanj in da je vsak konec tedna 
neka zabava z glasno muziko. Sicer nimam nič proti glasbi, ampak, če je pa to neka 
južnjaška muzika, me pa to izredno moti. To moram povedati vsem.  
Menim, da bi lahko mladinski center imel drugačne programe, take, ki bi bili prijazni in ki 
bi  mladino usmerjali v to družbo, v Slovenijo, v Novo Gorico, da bi imeli radi to 
domovino, ne pa, da je tam postalo zbirališče nekaterih, ki so si ta center prisvojili, kar 
pa mi še podpiramo. Županu, oddelku za družbene dejavnosti in svetu zavoda bi 
resnično položil na srce, da na tem področju stvari zapeljejo v pravo smer. Saj to, kar se 
tam dogaja in tudi s tem odgovorom, ki so mi ga dali, samo potrjujejo, da gre res v to 
smer. Prepričan sem, da je to za Novo Gorico, za Slovenijo in za vse, ki imamo radi to 
domovino, popolnoma neprimerno. 

 

   

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
-  svetnika Črtomirja Špacapana – naslednje vprašanje: 

Kot drugo, je ponovno vprašanje glede tega nesrečnega Solkana. Vsakič, ko se  peljem 
skozi, sem vedno bolj žalosten. Zadnjič smo imeli tudi en posvet o mestnem prometu ali 
sploh ne vem, o čem je bil, vem pa, da se je veliko govorilo o mestnem prometu in je 
nekdo rekel, da so začrtali na postajališčih mestnega prometa parkirišče. To sem si šel 
pogledat in res so jih. Zdi se mi, kot da bi tisti prometni režim tam delali Butalci. Prosil bi, 
da se mi do naslednje seje pripravi poročilo, kdo je to projektiral, kdo je to ukazal in kdo 
je to plačal – ne opisno, ampak z imeni in priimki. Mislim, da je to poseg v prostor, ki 
nam vsekakor ni v čast. Čas bi tudi že bil, da končamo s temi nesrečnimi plastičnimi 
križišči pri hotelu Sabotin, saj mislim, da tudi to ni v ponos Solkanu. Pričakujem, da 
bomo drugič malo lepše ravnali s prostorom v tako lepem oziroma najlepšem delu Nove 
Gorice. 

-  svetnika Črtomirja Špacapana – naslednjo pobudo: 

Veliko ljudi me je že opozorilo, pa tudi naš poslanec Mirko Brulc, da bi bilo potrebno 
nekaj ukreniti s tisto nesrečno hišo pri »treh hišah«. Tisti, ki velikokrat gremo v Ljubljano 
in se vozimo tam vsak dan, ali pa naši občani ter turisti, ko pridejo s tiste ravnine z 
avtoceste in zagledajo tisto razvalino pred seboj, se zdi, kot da so prišli v Vukovar. 
Upam, da imamo kakšne vzvode, ali je to inšpekcija ali je to dogovor z lastnikom ali 
kakorkoli, da se to uredi.  Res ni lepo, da ko prideš iz avtoceste, najprej naletiš na to 
porušeno hišo. Mogoče bi res nekdo mislil, da je bila vojna in da od takrat pač tega 
nismo odstranili. Tako da upam, da bomo tudi to na nek pameten način rešili. Vem, da 
je tisti, ki je tam kupil del te hiše, špekuliral, da bo tam neko križišče in da je verjetno 
hotel to prodati, pri čemer bi seveda navijal ceno. Vendar mislim, da za ured itev takih 
stvari obstajajo tudi druge možnosti, drugi ukrepi. 

-  svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje:  

Mestni svet je v zvezi z OPN dobil informacijo, da je z okoljskega ministrstva prišel 
odgovor brez pripomb in da je le s strani kmetijskega ministrstva podano veliko pripomb, 
predvsem na tiste lokacije, ki so vezane na zemljišče boljše kakovosti. Občani pa že 
tako težko čakajo ta plan leta in leta. Seveda me  zanima, kaj to sedaj  pomeni? Mogoče 
bi bilo dobro, g. župan, da bi tiste primere, ki dejansko niso sporni in jih vsa ministrstva 
pustijo na miru, lahko naša občina začela vnaprej urejati. Kajti dejstvo, da morajo zaradi 
spornih stvari vsi ostali čakati, je popolnoma nesprejemljivo. Včeraj ste nam sicer dal 
informacijo, da se pogovarjate. Mislim, da bi bilo dobro to tudi javno povedati, kajti to se 
vleče eno leto, pa še eno leto in potem  postane to kar 10 ali 15 let. Ampak dejansko 
nekateri v Novi Gorici dobijo gradbena dovoljenja, lahko delajo, medtem ko drugi, kjer 
pa ni nič narobe niti s predpisi niti z zakoni, pa tega ne morejo dobiti. Mislim, da bi 



 

9 

morali na občini začeti voditi eno drugačno politiko in se malo manj ozirati na tisto, kar 
nam predpisujejo birokrati iz Ljubljane. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje vprašanje: 

Najprej bi naslovila svoje vprašanje glede vabljenih natečajev oddelku za okolje    
oziroma, če se držim nove sistematizacije, mislim, da je to oddelek za okolje, prostor in 
infrastrukturo. Prosila bi, da mi oddelek pripravi poročilo koliko vabljenih natečajev je 
bilo v obdobju zadnjih let od 2009, 2010, 2011, koga so povabili, zahtevam seznam in 
kdo so bili izbrani, tudi zahtevam seznam.  

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje vprašanje: 

Pa še kratko vprašanje istemu oddelku. Kdaj bo vendarle ugledal luč sveta odlok o 
izgledu mesta, ki se ga obljublja takole čez palec, če uporabljam Kosmačinov citat, šest 
let?  

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednji predlog: 

Predlagam, da bi po mestu pregledali vsa betonska korita, ki so namenjena zasaditvam, 
ker ena so poškodovana, drugod raste plevel, tretja ne vem, če so ravno na pravem 
mestu. Seveda, če se že to naredi oziroma če se zasaditve opravijo, naj se jih tudi  
potem primerno vzdržuje.  

- svetnice Ane Marije Rijavec – naslednje  vprašanje:  
Stanovalci na Šantlovi ulici pod Kostanjevico, ki stanujejo v novih večstanovanjskih 
hišah, v katerih je dobilo nov dom več mladih družin z majhnimi otroci, so se obrnili 
name, ker nikjer na zelenicah ob stanovanjskih hišah ni igral ali manjših igrišč za otroke. 
Zato sprašujejo, jaz pa istočasno dajem tudi pobudo, ali so v načrtu v bodoče tam 
predvidena otroška igrala z manjšim igriščem in ali je bilo vse to že v načrtu ob gradnji 
stanovanj in če je bilo, kdaj bo to izvedeno. 

- svetnice Ane Marije Rijavec – naslednje  vprašanje:  
Drugo vprašanje pa se nanaša na večstanovanjsko hišo na Ledinah št. 10, kjer poleg 
borovcev rastejo tudi trije divji kakiji, ki v jesenskem času s svojimi zdrizastimi plodovi 
onesnažujejo tla in avtomobile, ker je pod drevesi tudi parkirni prostor. Stanovalci so že 
nekajkrat opozorili na ta problem, mogoče na nepravi naslov, zato ponovno sprašujejo, 
kaj se bo ukrenilo glede teh dreves. Predlagajo, da bi se jih požagalo, ker poleg njih 
raste tudi več borovcev. Prostor sem si ogledala in dejansko se divji kakiji zajedajo pod 
borovce in so resnično odveč. Predlagam, da ustrezne službe pregledajo ta prostor  kjer 
rastejo ta drevesa in s pravim ukrepom rešijo problem, na katerega opozarjajo 

stanovalci.  
- svetnika Otona Filipiča  – naslednjo pobudo:  

         Name so se obrnili stanovalci blokov nasproti Park hotela ob tržnici, tam kjer je dostop  
         tudi do Primorskih novic, kateri imajo podoben problem s parkiranjem. Predlagam, da bi  
         mogoče to parkiranje rešili na enak način s temi stebrički in bi mogoče dali stanovalcem  
         ključe. Menim, da bi bilo na enostaven način to urejeno.  

- svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednje  vprašanje:  

Nekateri stanovalci na Bonetovšču bi si radi uredili okolico in na parcelah zgradili 
podporne zidove. Za tiste zidove, ki bi mejili na obstoječo cesto, jim je gradnja 
onemogočena. Zanima me, kdaj se bo začelo komunalno urejati območje OPPN 
Bonetovšče – Fajdigovšče 

- svetnice Kaje Draksler – naslednjo pobudo: 

Vidim, da nas je danes tu nekaj podobnih misli. Sicer sem na problematiko, če lahko 
temu tako rečemo, prometne ureditve v Solkanu, od koder prihajam, že opozarjala in o 
njej že razpravljala. Mislim, da se nas je več na to spomnilo, ker je to tudi povezano z 
začetkom kolesarske sezone oziroma vsaj s povečano intenzivnostjo.  
Menim, da sta tukaj dve zadevi, ki ju je treba povedati. Srečala sem se sicer tako s 
predsednikom KS kot z drugimi predstavniki KS Solkan in odprli smo debato na to temo. 
V tem času odkar se udejstvujem v teh zadevah, pa sem se tudi nekaj naučila, in sicer, 
da ti bodo vsi vedno povedali, česa se ne da in zakaj se tega ne da. Ne pa, kaj se da in 
kaj bi lahko skupaj naredili zato, da bi bilo boljše. Tako, da se strinjam s pobudo 
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svetnika Špacapana. Menim pa, da bi svetnikom predložili neko analizo tega stanja, ki 
smo ga priča v Solkanu.  
Nisem namreč še videla, da bi katero izmed starejših mestnih jeder, ki je izjemnega 
historičnega pomena, tako uničili s prometnimi znaki, z na novo označenimi parkirnimi 
mesti, z neureditvijo oziroma z odstranjevanjem avtobusnih postajališč in namestitvijo 
prometnih parkirišč na te prostore. Moramo se zavedati, da v Solkanu ravno zaradi tega 
ni več prostora za kolesarje. Že tako je bilo prej malo prostora, sedaj pa je to tudi 
onemogočeno in zato po moji oceni veliko bolj nevarno. Menim, da je ta ureditev 
trenutna in za staro mestno jedro izredno neprimerna in se zato tu strinjam s pobudo 
svetnika Špacapana in jo podpiram tudi sama. Želim si, da bi svetniki dobili v vpogled 
načrte, pravzaprav zakaj je do tega prišlo in tudi znesek finančnih sredstev, ki so bila za 
to porabljena.  

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje vprašanje: 

Drugo vprašanje pa se nanaša na težave s prometom, zlasti v jutranjih urah, pred novim 
lepim vrtcem Ciciban. Starši so se namreč obrnili name, da je skoraj nemogoče ustaviti, 
oddati otroka, tam je prava zmešnjava s parkirišči-niso označena ali rezervirana, ki so 
običajno tudi zasedena z avtomobili stanovalcev. Moram povedati, da je tam zelo veliko 
slabe volje in govori se, da so nekateri starši tudi izjavili, da jim je bilo obrazloženo, da 
zaradi tega, ker je šlo eno podjetje v stečaj, ne morejo namestiti pravih znakov. Prav 
tako sem dobila informacijo od vodstva vrtca, ki se zelo trudi in je sprejelo celo 
odločitev, ki v bistvu bi bila lahko celo sporna, da sprejemajo le otroke iz bližnjega 
okoliša, da bi lahko starši prihajali v vrtec peš ali s kolesom, vsaj ob lepih dnevih, zato 
sprašujem, kako se bo župan s svojimi strokovnimi službami lotil omenjenega problema. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Pa še glede nakupa hiše za mizarsko obrt v Solkanu bi si dovolila eno pripombo, ker 
nisem dobila odgovora v smislu, ali se bo šlo v to ali ne. Odgovor, ki ste mi ga pripravili, 
je bil zelo diplomatski, to se strinjam. Vprašala bi, ali bo občina uveljavila predkupno 
pravico ali ne? Ko sem pregledala poročilo o izrabi sredstev, sem ugotovila, da je 
praktično nerazporejenih oziroma iz lanskega leta je ostalo na računu skoraj 
3.000.000,00 EUR.  
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