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16. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2012 

 
 
 

1. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal 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 ureditev takih 
stvari obstajajo tudi druge možnosti, drugi ukrepi. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Pobuda svetnika je tehtna, vendar je njena uresničitev za občino izjemno težavna. Pravno 
podlago za poseg občine v zasebno lastnino sicer daje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), 
vendar je podlaga dokaj omejena in šibka. V 6. členu ZGO-1 je določeno, da če so na objektu 
takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja 
tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine in so posledica opustitve redne 
in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem 
zakonu, občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da izvede nujno 
potrebna vzdrževalna dela. Pomembno je vedeti, da ZGO-1 vzdrževanje po 3. odstavku 6. 
člena izrecno razmejuje od nevarne gradnje po ZGO-1, saj je nadzor nad nevarnimi 
gradnjami v pristojnosti gradbene inšpekcije in ne občine. 
Vzdrževanje objekta je po ZGO-1 izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in 
omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela 
in vzdrževalna dela v javno korist. Z izjemo vzdrževalnih del v javno korist, ki jih posebej 
opredeljujejo področni predpisi, se med vzdrževalna dela ne morejo šteti dela, s katerimi bi se 
posegalo v konstrukcijo objekta ali s katerimi bi se spreminjala zmogljivost, velikost, 
namembnost in zunanji videz objekta. 
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Občina lahko sprejme odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, lahko tudi en sam 
objekt, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti 
oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. V odloku lahko 
občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s 
predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po 
uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede 
vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. 
Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se 
opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o splošnem 
upravnem postopku. Pri tem se je potrebno zavedati, da se zaradi določbe drugega odstavka 
36. člena Ustave RS izvršba v primeru, da gre za takšna vzdrževalna dela , pri katerih bi bilo 
treba kršiti načelo nedotakljivosti stanovanja, lahko izvrši zgolj v postopku s prisilitvijo, ne pa 
po drugih osebah. Če občina sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na 
objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov 
izvedbe vzdrževalnih del. 
Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen 
ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti ne objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi 
deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, 
da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo 
objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta. 
Odreditev rekonstrukcije in odstranitve objekta je izjemni ukrep, ki naj se uporabi le v skrajnih 
primerih. Tovrstne ukrepe namreč lahko izvede samo lastnik objekta, saj je za izvedbo 
odrejenih del rekonstrukcije in odstranitve treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno 
dovoljenje pa se lahko glasi in ga lahko pridobi le lastnik objekta ali imetnik pravice graditi. Do 
opisanega primera lahko pride na primer ob odrejeni zamenjavi dotrajane strešne kritine, pa 
se pri njeni zamenjavi ugotovi tudi dotrajanost ostrešja. Zamenjava ostrešja pa po svoji 
vsebini predstavlja rekonstrukcijo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Tako lahko 
prihaja z izvedbo del, ki jih lahko izvede sama občina, do povzročanja škode lastniku objekta. 
Posebna previdnost pri izvajanju te določbe ZGO-1 v praksi je potrebna še zlasti zaradi 
dejstva, da ukrep rekonstrukcije in odstranitve objekta po svoji vsebini predstavlja razlastitev 
in je po svoji vsebini tudi nesorazmeren, zato bi bila že sama določba ZGO-1 s tem v zvezi 
lahko protiustavna. 
Ministrstvo za okolje in prostor je zato priporočilo, naj se prisilni instrumenti, ki so regulirani v 
ZGO-1, uporabijo le v skrajnem primeru in šele po tem, ko občina izčrpa vse druge možne 
instrumente neformalnega spodbujanja lastnikovih aktivnosti k izvedbi potrebnih vzdrževalnih 
del in če lastnik kljub ponujeni pomoči v smislu sofinanciranja, ob ugotovitvi ustreznosti 
njegovega premoženjskega stanja, vzdrževalnih del sam ne izvede. Takšni ukrepi so namreč 
primernejši način za zagotavljanje urejenosti objektov od prisilnih in se da z njimi predvsem 
na mehkejši in primernejši način doseči enak cilj. Ministrstvo meni, da bi v nasprotnem 
primeru, torej če bi občina inštrumente iz 6. člena izvedla in uporabila brez predhodnega 
sofinanciranja ali/in ukrepov dogovarjanja, odkupov ipd., ukrepi iz 6. člena ZGO-1 lahko 
predstavljali nesorazmeren poseg v lastninsko pravico občanov in s tem večje možnosti za 
ustavnopravno spornost tega zakonsko urejenega prisilnega posega. 
Svetnikovo pobudo je torej smiselno uresničevati le s postopki neformalnega spodbujanja 
lastnikovih aktivnosti k izvedbi potrebnih vzdrževalnih del in z dogovarjanjem o možnostih 
odkupa nepremičnine po razumni ceni. Občina oboje počne že dalj časa, vendar žal doslej 
brez spodbudnih rezultatov. 
 
  
2.      SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je postavil 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 
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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. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Prometno ureditev v Solkanu je načrtovalo podjetje Ipod d.o.o. Nova Gorica, odgovorni 
projektant ureditve pa je Roman Anzeljc, u.d.i.g.. Izdelavo načrta je odredil tedanji župan na 
pobudo ter izrecno prošnjo in željo KS Solkan. Načrt prometne ureditve je plačala MONG iz 
proračunske postavke 13.07.133 – Obnova in dopolnitev prometne signalizacije, Oddelka za 
infrastrukturo in gospodarske javne službe. 
Prizadevali si bomo, da bomo v bodoče postavljali začasna plastična krožišča le v primerih 
nuje in le izjemoma, vsekakor pa vedno le za najkrajši možen čas. 
 

 
3.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:  

Vprašanje 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. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Mestna občina Nova Gorica je pri prenovi vrtca Ciciban v Novi Gorici na Cankarjevi ulici 1 
zagotovila zadostno število parkirnih mest, sicer bi tudi ne mogla pridobiti ne gradbenega  ne 
uporabnega dovoljenja. Res pa je, da predstavlja parkiranje na celotnem območju 
Cankarjevega naselja že kronični problem. Stanovalci sosednjih blokov bi morali spoštovati 
red in ne bi smeli zasedati parkirnih mest v času, ko so ta namenjena staršem, ki svoje otroke 
vozijo v vrtec ali jih iz vrtca prevzemajo. Namestili bomo primerno prometno signalizacijo, ki 
bo določala režim parkiranja na teh mestih in njihovo uporabo časovno natančno 
razmejevala. Služba mestnega redarstva bo v času, namenjenem uporabn ikom vrtca, promet 
nadzorovala in morebitne kršitelje reda ustrezno kaznovala. 
Govoric o lokacijski omejitvi sprejema otrok v vrtec seveda ne moremo komentirati. Objekt 
vrtca Ciciban je bil predan v upravljanje Javnemu zavodu Vrtec Nova Gorica, ki je samostojna 
pravna oseba. Javni zavod Vrtec Nova Gorica samostojno vpisuje in razporeja otroke po 
svojih enotah. 
 
 
4.      SVETNIICA mag. DARINKA KOZINC je postavila 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.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
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V obdobju zadnjih let od 2009, 2010, 2011, na Oddelku za okolje in prostor ni bilo nobenega 
vabljenega natečaja. 

  

 
5.  SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala 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.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
 Pobudo svetnice v celoti sprejemamo. S predlaganimi postopki smo tudi že začeli in 
zavezujemo se, da bomo stanje postopno uredili in ga nato v dostojni obliki vzdrževali. 
 

 
6.     SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila 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?  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Odlok je že pripravljen, vendar se je izkazalo, da je nujno posegel v celo vrsto drugih odlokov, 
ki posamezne aspekte njegove vsebine že urejajo v bolj ali manj zadovoljivih oblikah. Zato je 
potrebno obsežno navzkrižno usklajevanje številnih odlokov in ko bo to opravljeno bo 
navedeni odlok dan v obravnavo skupaj z vsemi potrebnimi spremembami nekaterih drugih 
odlokov. 
 
 
7.       SVETNIK TOMAŽ TORKAR je postavil naslednje vprašanje:  

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.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: S problematiko 
obravnavanega igrišča smo na oddelku seznanjeni že od samega začetka, torej od postavitve 
prvotnega igrišča pred šestimi leti. Že preden smo igrišče dali v uporabo so se pojavile velike 
težave, predvsem s strani stanovalcev bloka v katerem so varovana stanovanja. Tako župan 
kot tudi na oddelku za družbene dejavnosti smo se dnevno srečevali s pritožbami in protesti 
stanovalcev, ki jih je motil hrup in kričanje okoliških mladostnikov, ki so igrali nogomet do 
poznih večernih ur. Nemalokrat se je tudi zgodilo, da so žoge letele čez ograjo in končale celo 
na balkonih v tretjem nadstropju. 
Zaradi navedenega smo kasneje igrišče umaknili, ostala je samo podlaga z umetno travo, ki 
so jo uporabljali učenci Osnovne šole Kozara za namene športne vzgoje. 
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Zaradi stiske z vadbenimi prostori, s katerim se sooča Društvo mladi nogometaš Gorica, v 
okviru katerega vadi 267 otrok in mladostnikov so se predstavniki društva in župan Mestne 
občine Nova Gorica pogovorili s stanovalci varovanih stanovanj in od njih dobili soglasje za 
uporabo igrišča, vendar ob določenih pogojih in sicer: 
 

1. igrišče se uporablja v popoldanskem času od 15. 30 do 18. 30 ure in sicer za 
najmlajše selekcije društva od U7 do U9, 

2. zaradi preprečitve uporabe igrišča izven zgoraj navedenega urnika, po končani 
uporabi igrišča društvo pospravi igrišče in odstrani gole, 

3. za disciplino na igrišču, hrup, izvedbo treningov je odgovorna oseba predsednik 
društva Tomaž Slokar, 

4. društvo se pogovori z ravnateljico šole glede uporabe garderob in drugih detajlov 
glede uporabe igrišča, 

5. igrišče je zaprtega tipa in ga uporablja samo Osnovna šola Kozara in Društvo mladi 
nogometaš Gorica v zgoraj navedenem urniku. 

 
 
8.  SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN  je podal 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, 
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. 

 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: V zvezi s problematiko 

zaprtja muzeja na Sveti Gori smo v letu 2011, skupaj z Goriškim muzejem Kromberk-Nova 
Gorica, mestnemu svetu dvakrat podali izčrpna odgovora na to temo in sicer na svetniški 
vprašanji svetnice Darinke Kozinc in svetnika Tomaža Torkarja. 
Naj na kratko strnemo: prostori na Sveti Gori, kjer je bila postavljena razstava o 1. svetovni 
vojni, so z denacionalizacijo postali last samostana. Na osnovi ustnega dogovora med 
direktorji in gvardijani je lahko Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica prostore po 
denacionalizaciji še naprej brezplačno in prosto uporabljal. Zaradi izredno slabih razmer, ki so 
pred nekaj leti nastale v razstavnih prostorih, pa je bil muzej prisiljen iz varnostnih razlogov 
razstavo podreti in prostore izprazniti. Dogovor o tem, ali bo muzej še imel pravico prosto in 
brezplačno uporabljati prostore na Sveti Gori, ter kdo bo financiral obnovo uničenih prostorov,  
s samostanom še ni sklenjen.     
Goriški muzej je v sodelovanju z društvom Soška fronta in zbiralcem Davidom Erikom 
Pipanom, 29. decembra 2011 na gradu Kromberk postavil razstavo o slovenskih gorskih 
strelskih polkih iz 1. svetovne vojne. Ob 100-letnici začetka 1. svetovne vojne  in 100-letnici 
začetka Soške fronte, bo Goriški muzej v naslednjih dveh letih na gradu Kromberk postavil še 
dve razstavi in sicer: razstavo »Bitka za Škabrijel – Goriško morišče«   in razstavo »Doberdob 
slovenskih fantov grob – krvave bitke na Krasu«. Koncept muzeja je, da bodo na gradu 
Kromberk v bodoče na ogled razstave posvečene 1. svetovni vojni. V primeru, da bi se v 
centru Nove Gorice pridobili ustrezni prostori in da bi se ta namen zagotovilo potrebna 
sredstva, bi lahko Goriški muzej postavil razstavo tudi v samem centru mesta. 
Izvedba načrtovanih programov je odvisna od višine sredstev, ki jih muzeju zagotavlja   
MONG, pristojno ministrstvo in sredstva, pridobljena od sponzorjev ter iz Evropskih razpisov.  
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9.  SVETNIK MIRAN MÜLLNER je postavil 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. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Reševanje problematike 
brezdomstva zahteva tesno in aktivno sodelovanje različnih institucij, ki se ukvarjajo s tem 
področjem. Podobna vprašanja so bila na Mestnem svetu že postavljena, zato na kratko 
povzemamo dosedanje aktivnosti v naši lokalni skupnosti ter trenutno stanje. 
Na Mestni občini Nova Gorica sodelujemo z različnimi vladnimi in nevladnimi institucijami, ki 
se ukvarjajo s področjem brezdomstva, in s skupnimi močmi iščemo ustrezne rešitve.  
V ožjem središču Nove Gorice se zadržuje skupina oseb, ki so tako brezdomci kot brezdomni 
uživalci nedovoljenih drog. Gre za dve različni  populaciji oseb, na kar opozarjajo tudi 
strokovne službe, in sicer na prisotnost brezdomcev, ki zaradi spleta življenjskih okoliščin 
živijo na ulici, ter brezdomnih uživalcev nedovoljenih drog, pri katerih je življenje na ulici 
posledica težav z odvisnostjo. Tudi vsakoletni javni razpis Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve s področja socialnega varstva ločuje dva programa.  V Novi Gorici je 
situacija takšna, da bi posamezniki, o katerih govorimo, po definiciji spadali v eno ali drugo 
kategorijo, dejansko pa se družijo v eni skupini.  
Z namenom zagotovitve ustreznega programa uporabnikom prepovedanih drog je bil v letu 
2007 ustanovljen Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica. Posamezniki 
iz skupine, ki jo opisujemo, so pretežno tudi obiskovalci Dnevnega centra. V prostorih na 
Sedejevi 9A v Novi Gorici, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica, imajo uporabniki možnost, 
da poskrbijo za osebno higieno, si pripravijo topel obrok in se vključujejo v različne programe. 
Center je odprt ob delavnikih od 7.30 do 15.30 ure. Z izvajalci programa se dogovarjamo o 
podaljšanju odpiralnega časa Dnevnega centra oz. spremembi urnika, da bi center deloval 
nekajkrat tedensko tudi v popoldanskih oz. večernih urah. Odpiralni čas je povezan s 
sofinanciranjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, saj je financiranje programa, 
predvsem zaposlitev, financirano s strani ministrstva. V dnevnem centru za uporabnike 
prepovedanih drog je na razpolago nekaj ležišč, za vzpostavitev programa prenočišč pa so 
potrebna dodatna sredstva. Mestna občina sicer finančno podpira izvajanje programa v 
Dnevnem centru za uporabnike prepovedanih drog v okviru javnega razpisa za sofinanciranje 
programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 
Na področju brezdomstva so bili v letu 2010 kot prvi korak uvedeni brezplačni topli obroke za 
brezdomce. Kosila se še vedno delijo. Ker smo ugotovili, da je potrebno na tem področju 
poiskati dolgotrajno rešitev, smo k sodelovanju povabili Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica – javni sklad, z namenom, da se preveri možne prazne kapacitete, kjer bi lahko 
naselili brezdomne osebe. Nova Gorica je mlado mesto in občina nima v lasti prostorov, ki bi 
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jih lahko namenila izvajanju tovrstnih programov. Lokacija je bila že izbrana ..  ZZaarraaddii  ppeettiicciijjee  

pprroottii  nnaaššiimm  sskkuuppnniimm  nnaaččrrttoomm  zzaa  rreeššeevvaannjjee  nnaavveeddeennee  pprroobblleemmaattiikkee  ssoo  ttii  nnaaččrrttii  zzaassttaallii..  

MMeessttnnaa  oobbččiinnaa  NNoovvaa  GGoorriiccaa  ttrreennuuttnnoo  zzaaččaassnnoo  rreeššuujjee  ppoossaammeezznnee  iinnddiivviidduuaallnnee  pprriimmeerree  vv  

ssmmiisslluu  zzaaggoottoovviittvvee  zzaaččaassnniihh  nnaassttaanniitteevv..  PPoottrreebbnnoo  jjee  nnaavveessttii,,  ddaa  jjee  ppoonnuujjeennaa  ppoommoočč  vv  

nneekkaatteerriihh  pprriimmeerriihh  ttuuddii  ooddkklloonnjjeennaa..  NNeekkaatteerrii  ppoossaammeezznniikkii,,  kkii  ssee  ssiicceerr  vveeččjjii  ddeell  ddnneevvaa  

zzaaddrržžuujjeejjoo  vv  ssrreeddiiššččuu  mmeessttaa,,  iimmaajjoo  ssttaallnnoo  pprreebbiivvaalliiššččee  nnaa  kkoonnkkrreettnneemm  nnaasslloovvuu,,  vveennddaarr  zzaarraaddii  

oosseebbnniihh,,  ddrruužžiinnsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  rraazzllooggoovv  nnee  žžiivviijjoo  ddoommaa.. 

LLookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  ssmmoo  pprrii  rreeššeevvaannjjuu  pprroobblleemmaattiikkee  bbrreezzddoommssttvvaa  pprreeppuuššččeennee  llaassttnniimm  

ppoobbuuddaamm,,  pprreessoojjii,,  ffiinnaannččnniimm  zzmmoožžnnoossttiimm  iinn  nneennaazzaaddnnjjee  ppoosslluuhhuu  zzaa  rreeššeevvaannjjee  nnaavveeddeennee  

pprroobblleemmaattiikkee,,  ssaajj  nnaacciioonnaallnnaa  ppoolliittiikkaa  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  nnii  iizzddeellaannaa..  PPoottrreebbnnoo  jjee  iizzppoossttaavviittii,,  ddaa  

aakkttiivvnnoossttii  zzaa  rreeššeevvaannjjee  bbrreezzddoommssttvvaa  nniissoo  zzaakkoonnsskkaa  oobbvveezznnoosstt  llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii,,  kkeerr  ppaa  vv  

nnaaššii  oobbččiinnii  ppoosskkuuššaammoo  rreeššeevvaattii  ssoocciiaallnnee  ssttiisskkee  vvsseehh  rraannlljjiivviihh  sskkuuppiinn  pprreebbiivvaallssttvvaa  kkoott  ttuuddii  

ppoossaammeezznniikkoovv,,  ssmmoo  aakkttiivvnnoo  pprriissttooppiillii  kk  rreeššeevvaannjjuu  tteeggaa  ppooddrrooččjjaa..  IIsskkaannjjee  pprriimmeerrnniihh  rreeššiitteevv  vveess  

ččaass  ppootteekkaa  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  CCeennttrroomm  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  NNoovvaa  GGoorriiccaa  tteerr  ddrruuggiimmii  oorrggaanniizzaacciijjaammii,,  

kkii  ssee  uukkvvaarrjjaajjoo  ss  ppooddrrooččjjeemm  bbrreezzddoommssttvvaa..    

NNaa  MMeessttnnii  oobbččiinnii  NNoovvaa  GGoorriiccaa  ssii  bboommoo  ššee  nnaapprreejj  pprriizzaaddeevvaallii  zzaa  rreeššeevvaannjjee  ooppiissaannee  

pprroobblleemmaattiikkee,,  pprriiččaakkuujjeemmoo  ppooddppoorroo  oozz..  aakkttiivvnnoo  uuddeelleežžbboo  ttaakkoo  vvllaaddnniihh  iinn  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  

vv  llookkaallnneemm  ookkoolljjuu,,  ssttrrookkee  tteerr  ššiirrššee  jjaavvnnoossttii,,  ppaa  ttuuddii  llookkaallnnee  ppoolliittiikkee..  PPrreeddvviiddeevvaammoo,,  ddaa  bboommoo  ss  

sskkuuppnniimmii  mmooččmmii  uussttrreezznnoo  rreeššiitteevv  nnaaššllii  ddoo  kkoonnccaa  tteeggaa  lleettaa..  

ZZaa  ooddggoovvoorr  nnaa  ppoossttaavvlljjeennoo  vvpprraaššaannjjee  ssvveettnniikkaa  ssmmoo  zzaapprroossiillii  ttuuddii  CCeenntteerr  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  

NNoovvaa  GGoorriiccaa  iinn  pprreejjeellii  ooddggoovvoorr,,  ddaa  nnjjiihhoovvaa služba v okviru svojih pristojnosti in zakonskih 
možnosti nudi pomoč brezdomnim osebam, ki jih je v njihovi evidenci 17. Devet od teh je tudi 
prijavljenih na naslovu Centra za socialno delo Nova Gorica, niso pa vsi brezdomci. Opažajo 
veliko skritega brezdomstva. 
Brezdomcem je njihova služba pomagala pri urejanju stalnega prebivališča, obveznega in 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in denarne socialne pomoči. V preteklih letih so v 
zimskem obdobju, skupaj z Mestno občino Nova Gorica, Občino Miren Kostanjevica, Rdečim 
križem in Karitasom, organizirali brezplačne tople obroke, odeje in začasno namestitev v 
samskem domu 
Problematika brezdomstva je tesno povezana z odvisnostjo (največkrat od alkohola) in 
osebnimi tragedijami vsakega izmed njih. Problem brezdomstva ni samo problem Nove 
Gorice, ampak je to problem, ki je znan v vseh večjih mestih. V prihodnosti se lahko v 
povezavi s trenutnimi gospodarskimi razmerami  pričakuje tudi povečanje le tega. 
Njihova služba si prizadeva, da bi se v Novi Gorici našla primerna, dolgoročna rešitev, ki bi 
zagotovila  minimalne pogoje bivanja brezdomcev (prenočišče, razdelilnica hrane, 
sanitarije,..).  Ker teh zaenkrat ni, bodo do problema pristopali simptomatsko, in sicer tako, da 
bodo reševali sprotno problematiko. Obenem podpirajo vsakršno rešitev, ki bo pripomogla k 
rešitvi problema v Novi Gorici. 
 
          
10. SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala naslednji predlog: 

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.  
 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Strokovna komisija si je omenjeni prostor že ogledala in odločila, da je potrebno drevesa 
kakijev odstraniti, da je potrebno tam rastoči hrast presaditi na drugo lokacijo, borovce pa naj 
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se ohrani. Ob tem je sklenila tudi, naj se upravljavcem pošlje obvestilo o prepovedi sajenja na 
zelenicah. 
 
 
11.  SVETNIK mag. TOMAŽ SLOKAR  je podal 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.   

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnika Tomaža 

Slokarja v zvezi z objavo informacij o predstavnikih MONG v organih upravljanja, zavodih, 
javnih podjetjih, skladih na spletni strani MONG, sprejemamo in jo bomo v najkrajšem 
možnem času realizirali. Za celovitejšo informacijo pa bomo istočasno pozvali vse institucije, 
da na njihovih spletnih straneh, v kolikor tega še niso storile, objavijo sestavo njihovih 
organov upravljanja.  
 
 
12.  SVETNIK OTON FILIPIČ je podal 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. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Z županom smo se že sestali s predstavniki tamkajšnjih stanovalcev in jim pojasnili, da 
dostopa na parkirišče ne moremo in ne smemo na predlagani način omejevati, saj je 
zemljišče, na katerem je parkirišče, last MONG, zato morata biti dostop do parkirišča in 
njegova uporaba na voljo vsem občanom. Dostop bi lahko omejili tako, da bi omogočili 
uporabo parkirišča zgolj stanovalcem le v primeru, če bi zemljišče postalo njihova last. 
  
 
13.  SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je postavila 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. 

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

Stanovanjski sklad, ki je tri stanovanjske bloke zgradil, pri zunanji ureditvi njihovega prostora 
ni načrtoval igralnih ali športnih površin, saj za to tudi ni imel razpoložljivega primernega 
prostora. Vedeti pa je treba, da so trije stanovanjski bloki le del obsežnejše ureditve in 
pozidave, ki jo je Stanovanjski sklad na podlagi rešitve, pridobljene na javnem urbanističnem 
in arhitekturnem natečaju, načrtoval. Če bo in ko bo prišlo do realizacije celotnega projekta, 
tudi po prestavitvi tras prometnih poti, bo dovolj primernih zunanjih prostorov tudi za ureditev 
površin za rekreacijo stanovalcev in igro otrok. 



 9 

14. SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je postavila 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? 
 

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

Za območje Bonetovšče-Fajdigovšče je bil pripravljen občinski podrobni prostorski načrt in na 
njegovi podlagi program opremljanja, ki natančno določa obseg in zaporedne postopke 
komunalnega urejanja območja. Podlage za začetek komunalnega urejanja so tako 
pripravljene in zanj načeloma ni zadržkov. Investiranje proračunskega denarja v komunalno 
opremo območja se bo lahko začelo tedaj, ko bo izražen in ugotovljen tako močan javni 
interes, da bo preglasil potrebe vlaganj na drugih območjih. 
 
 
15.  SVETNIK ANTON PETROVČIČ je postavil 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.  

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

Na 15. seji Mestnega sveta MONG, ki je bila 15. marca 2012, je svetnik Črtomir Špacapan  
podal smiselno enako pobudo oziroma postavil vprašanje v zvezi s tem. Nanj smo odgovorili 
na 16., to je na isti seji kot je svoje vprašanje postavil svetnik g. Anton Petrovčič. 
Priključitev  zaselka Zabrdo je zajeta v seznamu predlaganih bodočih izgradenj vodovodov, ki 
je sestavni del Predloga izhodišč za pripravo načrta investicij in načrta razvojnih programov 
za obdobje 2012 do 2016 - Izgradnja sekundarnega vodovoda s priključki v dolžini 126 m,  
skupaj je 9 hiš. Ovrednotena je z 20.610,00 EUR. Dokument je bil sprejet na mestnem svetu 
na seji 20. decembra 2011.  
Iz sprejetih proračunov 2012 in 2013 pa je ta predlog izpadel in bo možnost, da se v proračun 
uvrsti dana na prvi naslednji razpravi o rebalansu proračuna, ko bomo investicijo ponovno 
predlagali v sprejem. 
Podobno velja za Bitež. V naselju je potrebno obnoviti vodovod v dolžini 126 m, poleg tega pa 
je potrebno izvesti nove priključke in vgraditi vodomere skladno z Odlokom o oskrbi s pitno 
vodo in Tehničnim pravilnikom za vodovod. Investicija je zajeta in ovrednotena v Predlogu 
izhodišč za pripravo načrta investicij in načrta razvojnih programov za obdobje 2012 do 2016 . 
Ocena investicije je z 36.000,00 EUR. Dokument je bil sprejet na Mestnem svetu na seji 20. 
decembra 2011. V sprejetih proračunih 2012 in 2013 pa investicija ni zajeta in bo možnost, da 
se v proračun uvrsti dana na prvi naslednji razpravi o rebalansu proračuna, ko bomo 
investicijo ponovno predlagali v sprejem.  
Dokler  pogoji za priklop naselja na magistralni vodovod ne bodo izpolnjeni, pa bo v sušnih 
obdobjih organiziran nadzorovan odjem pitne vode  iz najbližjega hidranta.  Distribucijo bo 
organiziralo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija in bo usklajena s KS Grgar (že 
dogovorjeno). 
 
  
16.  SVETNIK ANTON PETROVČIČ je postavil 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 
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storiti na območju Trnovsko–Banjške planote za dokončanje tega vodovoda v okviru 
projekta Mrzlek, da bo zadeva zaživela v polni funkcionalnosti. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor na svetniško vprašanje smo pripravili skupaj z javnim podjetjem Vodovodi in 
kanalizacija d.d. 
V okviru  projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno 
vodo na območju Trnovsko – Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline so bili izvedeni 
v MONG tudi vodovodi na Trnovsko - Banjški planoti: povezovalni vodovod od vodohrana 
Damber II v Damber III, v vodohran Ravnica, naprej preko Zagorja in Grgarja do vodarne 
Grgar, od tu do vodohrana Bitež,  preko Grgrskih Raven do Bat,  iz Bat do vodohrana  
Banjšice (Lohke). Celoten povezovalen vodovod je zaključen in izvedena je dezinfekcija. Vsi 
izvidi pitne vode so ustrezni (arhiv VIK NG). 
Pitna voda do rezervoarja Banjšice je torej speljana po novem vodovodu iz vodohrana  Bate. 
Voda v vodohranu Banjšice je zdravstveno ustrezna od januarja 2012 (zaključek 
povezovalnega voda z izvedbo dezinfekcije – analize arhiv VIK NG). Na  Banjšicah pa še 
vedno velja ukrep prekuhavanja vode, ker še ni bila izvedena dezinfekcija celotnega 
vodovodnega omrežja Banjšic (ki jo izvaja JP Vodovodi in kanalizacija d.d.)  do uporabnikov. 
Dezinfekcija bo predvidoma zaključena do konca maja 2012. Uporabniki bodo o tem 
obveščeni preko preklica ukrepa prekuhavanja vode na vaških oglasnih deskah.  
 
 
17.       SVETNIK ANTON PETROVČIČ je postavil 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.  

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

Na 15. seji MS MONG, dne 15.3.2012 je mestni svet sprejel letni program za izvajanje 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest, ki določa intenzivnost oziroma 
obseg del glede na Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/1998) ter glede na proračunske možnosti. 
Sporočila občanov in predstavnikov KS redno sprejemamo tako predstavniki koncendenta kot 
tudi predstavniki koncesionarja. Nekatere KS vzorno takoj po nastanku hipnih dogodkov ipd. 
pošiljajo po el. pošti sporočila o lokacijah poškodb, pogosto tudi foto posnetek. Nekateri 
predstavniki KS prihajajo osebno, prav tako tudi občani s svojo problematiko vezano na 
vzdrževanje cest. V kolikor ni poslano obvestilo tudi predstavnikom koncesionarja, le to mi 
takoj prepošljemo oziroma pošljemo problematiko in zahtevamo poročilo o pregledu in 
začasnem zavarovanju do sanacije. To je pomembno predvsem na manj prometnih cestah, 
kjer je intenzivnost preglednika manjša. Podobno velja tudi pri potrebah po ostalih 
vzdrževalnih delih, ki še niso prišla do realizacije. Dela so po uskladitvi v skladu s pravilnikom 
in letnim programom v okviru možnosti tudi izvedena.   
Ker se vprašanje nanaša za območje izven mesta in primestnih naselij, se pripombe na 
vzdrževanje naslavljajo na el. naslov koncesionarja: vzdrzevanje.2@cpg.si in na el. naslov 
predstavnika koncendenta: marjan.jug@nova-gorica.si. Seveda si nekatere KS želijo npr. 
večkratno košnjo, npr. posebno košnjo ob prireditvah ipd., kar ni v skladu z letnim programom 
in zgoraj  navedenim pravilnikom.  
V juniju bomo skupaj z koncesionarjem in predstavniki KS pregledali občinske javne ceste in 
določili tiste sanacije, ki ne sodijo v koncesijo in bodo izvedene v letu 2012 iz drugih 
proračunskih postavk v okviru JN.  
 
 

mailto:vzdrzevanje.2@cpg.si
mailto:marjan.jug@nova-gorica.si
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18.       SVETNIK STANKO ŽGAVC je postavil 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. 

  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Pojasniti moramo, da omenjena trasa  še ni kolesarska steza, ampak gre za delovno traso 
povezovalnega vodovoda Solkan (Mrzlek) – Prelesje, ki je zaključen in jo nekateri že 
uporabljajo za sprehode in vožnjo s kolesom. Po isti trasi bo v bodoče potekala tudi prava 
kolesarska pot, ki bo urejena predvidoma do konca leta 2014.  V tem trenutku pa z gradnjo še 
nismo niti začeli. Na tem mestu tako ne bo odveč opozorilo, da se ljudje na traso podajajo na 
lastno odgovornost.  
Investitor izgradnje kolesarske poti je sicer RS -Ministrstvo za infrastrukturo ( prej  Ministrstvo 
za promet preko DRSC) , ki bo v ta namen kandidiralo na EU sredstva. Mestna občina Nova 
Gorica  je financirala dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ( PGD).  
 
 
19.       SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil 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. 

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

V prvi fazi graditve poslovilnega objekta v Vitovljah je bila investicija vodena v okviru KS Osek 
– Vitovlje, pri čemer je prišlo do odstopanja od projektne dokumentacije (dejanska kota 
odstopa od projektirane). V naslednji fazi je vodenje investicije prevzel Oddelek za 
infrastrukturo in gospodarske javne službe MONG, ki je v skladu z ZJN izbral drugega 
izvajalca del in drugi nadzorni organ. Pri izdelavi geodetskega posnetka zgrajenega objekta 
se je izkazalo odstopanje v koti, kar je posledično pomenilo potrebo po spremembi 
gradbenega dovoljenja. V preteklem letu je bila tudi sprememba Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, kar je povzročilo zahtevo UE po spremembi namembnosti zemljišča za celotno 
zemljišče (tudi za bodočo širitev). Izdelana je bila parcelacija tako, da sprememba 
namembnosti ne bo potrebna. Projektna dokumentacija je v usklajevanju, čemur bodo sledili 
hitri postopki do uporabnega dovoljenja. 
 
 
20.       SVETNIK ANTON PERŠIČ je podal 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 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. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Mestni svet MONG je na seji 29. septembra 2011 sprejel »Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica« (v nadaljevanju: odlok). V 
odloku so opredeljeni ukrepi, za katere se lahko porabljajo sredstva iz koncesije in sicer: 
1. Biomeliorativni ukrepi:  
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 ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; 
 izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.); 
 vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz;  
 nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in 

drevesnih vrst; 
 krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.  
2. Biotehnični ukrepi:  
 izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.  
3. Ostali ukrepi:  

 čistilne akcije občine; 
 čiščenje divjih odlagališč; 
 akcije za uničevanje pelinolistne ambrozije ali drugih alergenih rastlin; 
 prometna in druga gozdna signalizacija; 
 izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih 

živali/divjadi in o gozdnem bontonu; 
 urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.  
Sredstva iz koncesije se dodeljuje v skladu z Letnim programom dela in izključno preko 
javnega razpisa ali javnih naročil, odvisno od vrste ukrepov. 
 
 
21.       SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil 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. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Vprašanje smo posredovali javnemu podjetju Mestne storitve d.o.o., ki nam je poslalo 
naslednji odgovor: 
Poletno in zimsko plažo leta 2011 sta organizirali dve podjetji izbrani na občinskem razpisu 
kot organizatorja poletnih oz. zimskih prireditev Ma.Go.Ma d.o.o. Nova Gorica in Fti d.o.o. 
Nova Gorica.  
Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o. je v skladu s Pravilnikom o postopku obremenjevanja in 
o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG in o višini odškodnin za 
uporabo javnih površin na območju MONG (Ul. list RS 20/2011) obema organizatorjema 
izdalo dovoljenja in obračunalo odškodnine za uporabo javnih površin. Odškodnine so bile 
obračunane in v celoti plačane pred izdajo dovoljenj v skupnem neto znesku 7.145,35 € (brez 
DDV). 
Javno podjetje Mestne storitve je vse prihodke iz naslova odškodnin za uporabo javnih 
površin vplačalo v občinski proračun (na podlagi izdanega računa MONG št. RA 1146-2011). 
Specifikacija dovoljenj in računov: 
 

Organizator  Št. dovoljenja Št. in datum 
izdaje računa 

Datum plačila Neto znesek 
odškodnine 

POLETNA PLAŽA 2011 

Ma.Go.Ma 
d.o.o. 

786-31-
05/2011 

Fa 651/2011 z 
dne 06.06.2011 

01.06.2011 890,10 € 

Ma.Go.Ma 
d.o.o. 

787-16-
06/2011 

Fa 711/2011 z 
dne 27.06.2011 

22.06.2011 1.158,30 € 

FTI d.o.o. 800-05-
07/2011 

Fa 915/2011 z 
dne 24.08.2011 

19.08.2011 1.536,00 € 

Ma.Go.Ma 
d.o.o. 

810-18-
08/2011 

Fa 946/2011 z 
dne 31.08.2011 

29.08.2011 923,40 € 
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ZIMSKA PLAŽA 2011 

Ma.Go.Ma 
d.o.o. 

850-29-
11/2011 

Fa 1420/2011 z 
dne 20.12.2011 

12.12.2011 delno, 
04.01.2012 razlika 

2.636,55 € 

Ma.Go.Ma 
d.o.o. 

855-21-
12/2011 

Fa 1433/2011 z 
dne 21.12.2011 

22.02.2012 1,00€ 

SKUPAJ    7.145,35 € 

Vsi računi in dokazila o plačilih so na vpogled na sedežu javnega podjetja Mestne storitve. 
 
 
22.       SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala 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 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.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Svetnikom je vpogled v tehnično dokumentacijo za prometno ureditev v Solkanu ves čas 
omogočen. Do nove prometne ureditve je prišlo na pobudo in izrecno željo KS Solkan. Za 
načrtovanje in izvedbo nove prometne ureditve je bilo skupaj porabljenih 66.425,20 EUR. Od 
tega za idejno zasnovo celotne prometne ureditve in dodatne ureditve prve faze-PZI po 
zahtevah KS Solkan 17.850,00 EUR, za postavitev signalizacije od avtobusnega obračališča 
do hotela Sabotin 19.688,80 EUR, za postavitev signalizacije od hotela Sabotin do izteka na 
jugu 23.847,60 EUR ter za postavitev montažnega krožišča in spremembo signalizacije pri 
hotelu Sabotin 5.038,80 EUR. Vsi stroški vključujejo tudi DDV. 
 
 
23.       SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je postavil 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 
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delajo, medtem ko drugi, kjer pa ni nič narobe niti s predpisi niti z zakoni, pa tega ne 
morejo dobiti. Mislim, da bi morali na občini začeti voditi eno drugačno politiko in se 
malo manj ozirati na tisto, kar nam predpisujejo birokrati iz Ljubljane. 

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

Svetnikovega predloga žal ni mogoče uresničiti. Postopek priprave OPN je natančno 
predpisan z zakonom in vsebina OPN še natančneje s pravilnikom. V postopku priprave akta 
so lahko obravnavani le vsi predlogi obenem. Nobenega ni mogoče izvzeti in ga posebej 
voditi.  
 
 
24.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:    

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?  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Reorganizacija, ki se je 

začela v preteklem letu, se postopoma zaključuje. Ker smo glede novih zaposlitev vezani na 
obseg sredstev namenjenih za plače, sta v okviru reorganizacije za sedaj predvideni samo 
dve novi zaposlitvi. Že ob sprejemu Odloka o organizaciji občinske uprave je bila napovedana 
nova zaposlitev vodje projektne pisarne, v nadaljevanju oblikovanja notranje organizacije pa 
glede na razpoložljiva sredstva načrtujemo še zaposlitev vodje kabineta za določen čas in 
sicer za obdobje vezano na mandat župana. V kolikor bodo v nadaljevanju proračunska 
sredstva to omogočala, se bo lahko izvedlo še kakšno drugo novo zaposlitev in sicer 
predvsem tam, kjer se je v preteklosti število zaradi upokojitev v občinski upravi zmanjševalo 
(področje financ, infrastrukture oz. gospodarskih javnih služb). Ves čas pa se seveda za 
določen čas lahko sklenejo nove zaposlitve za nadomeščanje v času porodniških dopustov, 
daljših bolniških odsotnosti oziroma upokojitev. Novost, ki se je do sedaj nismo posluževali in 
jo letos prvič izkoriščamo, je zaposlovanje za določen čas na projektih, ki se financirajo iz 
evropskih sredstev, zato strošek plače teh zaposlenih ne bremeni proračunskih sredstev 
namenjenih za plače. 
Vsa obstoječa in predvidena delovna mesta so navedena v katalogu delovnih mest, ki je 
priloga internemu Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V Katalogu 
delovnih mest MONG, veljavnim z dne 28. 3. 2012, je sistemiziranih 100 delovnih mest, 
zasedenih delovnih mest pa je 86. Od 86 delovnih mest je 77 delovnih mest, na katerih so 
javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas, ter 9 delovnih mest, na katerih so javni 
uslužbenci zaposleni za določen čas. 
 
Podrobnejši pregled pa je naslednji: 
Od 77 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas 
- sta 2 javni uslužbenki na porodniškem dopustu (75),  

- 1 javna uslužbenka dela s polovičnim delovnim časom zaradi starševstva  (74,5) 
- 1 javna uslužbenka je zaposlena za polovični delovni čas (po 4 ure) zaradi delne 

invalidske upokojitve (74) 

- 1 javna uslužbenka pa je že dalj časa odsotna zaradi bolezni (v letu 2010 odsotna od 
3.2.2010 do 5.5.2010, v letu 2011 od 23.5.2011 do 25.11.2011, v letu 2012 od 12.1.2012 
do predvidoma 3.6.2012) (73) 
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Upoštevajoč zgornje navedbe je poleg 77 oz. dejansko 73  javnih uslužbencev zaposlenih za 
nedoločen čas še 9  zaposlitev za določen čas, in sicer: 

- 2 javni uslužbenki zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja porodniškega dopusta 
- 4 delovna mesta za določen čas in sicer za čas trajanja projekta 

- 2 pripravniški delovni mesti 
- 1 delovno mesto za določen čas.  
Skupno število aktivno zaposlenih dejansko znaša 82, od tega 4 zaposleni ne bremenijo 
proračunskih sredstev. 
 
Preden smo se odločili za reorganizacijo je bil opravljen posnetek stanja učinkovitosti dela v 
občinski upravi, ki ga je opravilo podjetje SIRIUS d.o.o. (vrednost 7.120 EUR brez DDV).  Na 
podlagi ugotovitev smo se odločili za nadaljnji korak, to je pripravo zasnove optimalne 
organizacijske rešitve in vzpostavitve dinamične komunikacije z istim podjetjem, ker je bil 
najugodnejši ponudnik (vrednost pogodbe 14.977,40 EUR brez DDV).  Po sprejetju Odloka o 
notranji organizaciji je bilo potrebno pripraviti še pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest, katalog delovnih mest in umestitev oddelkov znotraj občinske stavbe tako, da 
bo zaživel nov način dela. Ker gre za zelo obsežen dokument in za specifično zakonodajno 
področje, ki je podvrženo nenehnim kontrolam, je bilo odločeno, da se tudi v tem delu za 
pomoč oz. izdelavo vseh dokumentov najame zunanjega izvajalca in je bil ponovno kot 
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje SIRIUS d.o.o. (znesek pogodbe 19.885 EUR brez 
DDV).  Govorica o blokadi žiro računa je po podatkih, s katerimi razpolagamo, neresnična.    
 
 
25.  SVETNICA MILOJKA VALANTIČ  je podala 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.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor:  Uradu direktorja smo že 
načrtovali oblikovanje napotkov oz. poenotenih obrazcev za pripravo poročil o delu in 
finančnem poslovanju krajevnih skupnosti. S svetniško pobudo se v Uradu direktorja 
strinjamo in jo bomo upoštevali.  
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26.  SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je podala 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. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Nove proračunske 
postavke se v proračun vključujejo ob njegovi pripravi oz. ob pripravi rebalansa proračuna, 
kar v obojem primeru potrdi Mestni svet. Med letom novih proračunskih postavk ni možno 
dodajati. KS Nova Gorica je dne 24. oktobra. 2011 z dopisom št. 410-1/2010 posredovala 
predlog finančnega načrta KS Nova Gorica za leti 2012 in 2013, v katerem postavka za 
otroška igrišča ni omenjena (v preteklosti je bila omenjena postavka 31.105 Otroška igrišča 

že koriščena). Krajevni skupnosti Nova Gorica tako ostaja možnost, da ob morebitn i pripravi 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 del prenesenih sredstev po 
zaključnem računu za leto 2011 prerazporedi na prej omenjeno postavko za otroška igrišča. 
 
 
27.  SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala 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.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: V Dolenjem, Srednjem in 
Gorenjem Lokovcu se nahajajo trije vodohrani, ki so bili zgrajeni po letu 1948 z namenom 
oskrbe s pitne vodo. Celotni vzhodni del Banjške planote, ker se razprostira Lokovec velja za 
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brezvoden svet, tako da so bila v preteklosti vaška zajetja, šterne, močila in kalči edini vodni 
viri za domačine. Leta 1976 je Srednji Lokovec dobil vodovod, ki pa oskrbuje le 17 
odjemalcev. 
Omenjeni občinski vodohrani so za kraj in območje izjemno vitalnega pomena, saj se s 
spremembo klimatskih razmer na novo postavlja vprašanje oskrbe s pitno vodo, poleg tega 
pa se jih lahko uporabi v protipožarne namene.  
Vodnjaki so tudi glede načrta in gradnje nekaj posebnega, saj imajo vgrajen 
samoprečiščevalni sistem na bazi tlačnega filtra. Globoki in široki so 5 m, v dolžino pa merijo 

8 m, kar pomeni, da zadržujejo 185 m3 vode. Nahajajo se pod zemljo, tako da je na zunaj 
vidno le litoželezno kolo, ki služi za črpanje vode in manjše litoželezno korito. V Gorenjem 
Lokovcu je na spodnjem delu podporni zid (ob njem betonsko korito), ki je bil deloma 
obnovljen sredi 90-let prejšnjega stoletja. To pa so bili tudi edini posegi v te objekte. 
Na Zavodu za kulturno dediščino so vsi trije vodohrani evidentirani, niso pa še vpisani v 
register kulturne dediščine. Zato bo v prvi fazi MONG, ki je lastnica omenjenih vodohranov, 
skupaj s KS Lokovec in Turističnim društvom Lokovec naslovila na zavod prošnjo oz. pobudo, 
da se vodohrane v Dolenjem, Srednjem in Gorenjem Lokovcu vpiše v register kulturne 
dediščine kot kulturne in tehnične spomenike lokalnega pomena ter istočasno zaprosila za 
pripravo popisa del ter finančno konstrukcijo za njihovo obnovo. Ko bo pripravljena finančna 
konstrukcija, pa se bo lahko pričelo z iskanjem sredstev (razni občinski, državni ali evropski 
razpisi).  
 
 
28.  SVETNICA KAJA DRAKSLER  je podala 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 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. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: S predlogom svetnice se 

strinjamo. Glede na število krajevnih skupnosti (19) bomo proučili možnosti, da se vsaka 
krajevna skupnost predstavi Mestnemu svetu MONG. 
 
 
29.  SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil 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.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Glede izgradnje doma 

krajanov v Oseku sporočamo, da je slednja v fazi projektiranja. Del zemljišča, na katerem bo 
postavljen dom krajanov je kategorizirano kot kmetijsko zemljišče, zato je bila podana vloga 
za spremembo njegove namembnosti. MONG je trenutno v fazi usklajevanja OPN z 
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Ministrstvom za kmetijstvo ter z Agencijo za okolje–Sektorjem za vodo. Po pridobitvi soglasij 
obeh omenjenih institucij, bo MONG pripravila končni usklajen elaborat oz. predlog OPN-ja in 
zaprosila ministrstvo za končno mnenje o usklajenosti. Po prejetju slednjega bo Mestni svet 
MONG obravnaval sprejetje odloka o Občinskem prostorskem načrtu. V kolikor bo slednji 
potrjen, se bo lahko na Upravno enoto Nova Gorica vložilo vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo stavbe Krajevne skupnosti Osek Vitovlje. 

 

 
30.  SVETNIK MIRAN MÜLLNER je postavil 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.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: V zadevi t.i. Grgarskih gmajn smo 

izvrševanje sklepa MS z dne 22.10.2009 ustavili, saj je bila na MS podana pripomba, da niso 
vse osebe, ki so bile na seznamih Komisije za zemljišča bivših agrarnih skupnostih označene 
kot upravičenci tudi v resnici »tisti, ki zemljo obdelujejo že stoletja«. Namen izvrševanja 
sklepa IS Občine Nova Gorica, ki je bil podlaga za sklep MS z dne 29.1.2004 je bil jasen in 
sicer, da se zemlja odparcelira in prepiše na dejanske uživalce, ne pa na morebitne druge 
osebe. Nadzorni odbor je zaprosil za mnenje Računsko sodišče RS. Ker iz prejetega 
odgovora ni bilo mogoče enoznačno razrešiti dileme o pravilnosti postopka,  je Nadzorni 
odbor zaprosil za dodatno pojasnilo, ki pa ga do danes ni prejel. Ob reviziji, ki jo je na sedežu 
MONG izvajalo RS, je bila revizorjem posredovana vsa dokumentacija, vendar v revizijskem 
poročilu o zadevi ni bilo govora. Zaradi mnenja občinskih pravnih strokovnjakov, ki so stali na 
stališču, da se uživalcem prizna neomejeno uživanje oz. da se jim ponudi v podpis pogodbo o 
brezplačni rabi in upravljanju brez časovne omejitve - dokler oni ali njihovi pravni nasledniki 
zemljišča dejansko tudi uživajo kot gmajne, se je župan odločil, da pridobi mnenje pristojnega 
ministrstva. Ko ga bomo prejeli, bomo ravnali skladno z njim ter o nadaljevanju postopka 
obvestili MS. 
 

 
31.  SVETNICA DEJANA BAŠA  je postavila naslednje vprašanje:  

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. 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 
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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, bi 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. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Svetnici bomo posredovali celovit odgovor 

v zvezi s problematiko gradu Rihemberk po sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, ki bo 15. maja 2012.  
 
 
32.  SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala 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.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Kot smo navedli že v 

prejšnjem odgovoru svetnici, je komisija sprejela sklep, da popis del pripravi Zavod za varstvo 
kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod) in bo s strokovno vodeno obnovo omogočen tudi 
vpis obnovljenih vodnih virov v seznam kulturnih spomenikov. Zavod nam je od prejšnjega 
odgovora popise potrebnih del že poslal in dodal tudi vrednost del za vse v seznam vpisane 
vodne vire, ki pa presegajo višino proračunske postavke. V naslednjem tednu bomo sklicali 
komisijo in ta bo odločila, kateri vodni viri bodo najprej obnovljeni. Takoj za tem bomo v 
skladu z javnimi naročili pridobili potrebne ponudbe in po prejetih cenah določili vrstni red 
obnove. 
 
 
33.  SVETNIK ANTON PERŠIČ  je podal naslednji predlog:  

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.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor:  

V okviru trenutno obstoječega informacijskega sistema, ki ga za namen proračuna 
uporabljamo vse občine, niso možne drugačne rešitve. 
 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 
 
1. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je izrazila naslednje nezadovoljstvo z 

odgovorom:  
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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 uve ljavila 
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.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji dopolnilni 
odgovor:  
MONG bo predkupno pravico pri prodaji nepremičnine, o kateri svetnica sprašuje, uveljavljala. 
 
 
2. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je izrazila naslednje nestrinjanje z 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. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji dopolnilni 

odgovor:  
Prvotni odgovor dopolnjujemo še z naslednjim: Pred prvomajskimi prazniki je bilo izdano 
javno naročilo za odstranitev suhega drevja in obrezovanje dreves v jezeru Borovega 
gozdička. Pri tem bodo odstranjene tudi navlake po drevesih. Delo, ki bo zapleteno in 
zahtevno, bi bilo že opravljeno, a se bo zaradi okoliško razmočenega terena nekoliko 
zavleklo, saj bi bila sicer povzročena škoda na okoliških zelenicah. Delo pa bo do 17. seje MS 
zagotovo opravljeno. 
 
 
3. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je izrazil naslednje nezadovoljstvo z 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 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 bo ji 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 
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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. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Glede na 

podane pripombe svetnika, predvsem pa na pomisleke v zvezi z izvajanjem programa in 
poslanstvom javnega zavoda, bomo sklicali sestanek s pristojnimi in na tej podlagi pripravili 
odgovor do naslednje seje mestnega sveta.  
 
 
4. SVETNIK MIRO KERŠEVAN  je izrazil 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.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Oddelek za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe ter oddelek za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo bosta proučila enotno obliko plakatnih mest po KS ter v sodelovanju s 
krajevnimi skupnostmi določila lokacijo, na katerih naj bi bila plakatna mesta postavljena. Po 
izdelavi in postavitvi bodo plakatna mesta v skladu z občinskimi predpisi prenesena v najem 
JP Mestne storitve d.o.o. Nova Gorica. Sredstva za izdelavo in postavitev bodo zagotovljena 
predvidoma v naslednjem proračunu.  
V sodelovanju z oddelkom za okolje, prostor in javno infrastrukturo ter s predstavniki KS  bo 
Hortikulturna komisija MONG do konca septembra 2012 proučila primerne in možne lokacije 
za zasaditev vrtnic po KS  ter svoj predlog podala Mestnemu svetu MONG.  
 
 
 
  
             Miran Ljucovič  

     VIŠJI SVETOVALEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


