
 

1 

           4 
Številka: 900-5/2016-2 
Nova Gorica, 14. januar 2016                                                                                                                                                         
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

 
 
11. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. december 2015 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 10. seje 
MS MONG, ki je bila 5. novembra 2015 in 3. izredne 
seje MS MONG, ki je bila 19. novembra 2015 

●   

2. Mestni svet MONG predlaga Okrožnemu sodišču v Novi 
Gorici, da kot dodatne predstavnike MONG imenuje 
naslednje porotnike Tino Vidmar, Klemna Šuligoja, 
Tatjano Krapše, Mihaelo Kolander, Suzano Pavlin, 
Zvonko Štolfa ter Bojana Bratino. 

●   

3. Ugotovitveni sklep, da je Damjana Pavlica nepreklicno 
odstopila s funkcije članice Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške zaradi 
nezdružljivosti opravljanja funkcij 

●   

4. Sklep o imenovanju Dejana Đorđevića kot 
nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške 

●   

5. Ugotovitveni sklep, da je Valter Vodopivec podal 
nepreklicni odstop s funkcije člana komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

●   

6. Sklep o imenovanju Egona Dolenca kot nadomestnega 
člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  

●   

7. Odlok o proračunu MONG za leto 2016 ●   

8. Mestni svet županu predlaga ustanovitev delovne 
skupine za pripravo uvedbe ene od oblik 
participativnega proračuna v MONG. Delovna skupina 
naj bo zadolžena predvsem za pripravo in utemeljitev 
načrta za poskusno uvedbo participativnega proračuna 
v izbrani krajevni skupnosti ter podpora pri izvedbi. 
 
Mestni svet nalaga županu in občinski upravi, da v 
rebalansu proračuna za leto 2016 oz. najkasneje do 31. 
3. 2016 zagotovi 60.000,00 EUR za program Visoke 
šole za umetnost pri Univerzi v Novi Gorici. 
Najkasneje v roku 30 dni po objavi proračuna v 

 ●  
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Uradnem listu Republike Slovenije se prerazporedi 
14.000,00 EUR na proračunsko postavko za 
financiranje programov Univerze v Novi Gorici. 
 
Do rebalansa proračuna bo 4-članska skupina v sestavi 
Dean Paravan – član Upravnega odbora Univerze v 
Novi Gorici, Marinka Saksida – načelnica oddelka za 
družbene dejavnosti, Tatjana Krapše – predsednica 
odbora za kulturo, šolstvo in šport in Klemen Miklavič – 
predsednik komisije za razvoj visokega šolstva, 
ugotovila finančne potrebe zgoraj omenjene visoke šole. 

9. Januarska seja Mestnega sveta MONG bo potekala 21. 
januarja 2016. Do takrat je potrebno uskladiti in sprejeti 
program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica za preostanek koledarskega leta 2016. 

●   

10. O predlogu Odloka o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo 
projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja 
omrežja javne razsvetljave na območju MONG se  
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 
Do druge obravnave predloga Odloka o ugotovitvi 
javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja 
in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju 
MONG je potrebno pripraviti analizo obnove javne 
razsvetljave v lastni režiji. 

 ●  

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za 
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost v MONG  

●   

12. Sklep o izdaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja 
Stanovanjskega sklada MONG 

●   

13. Z najemnikom, kateremu je bila najemna pogodba za 
neprofitno stanovanje s pravnomočno in izvršljivo sodbo 
odpovedana zaradi krivdnega razloga neplačevanja 
najemnine ali drugih stroškov uporabe stanovanja, se 
lahko v primeru, da najemnik pred datumom, določenim 
za prisilno izpraznitev stanovanja poravna vse stroške 
najemnine, druge stroške uporabe ter vse stroške 
sodnih postopkov, sklene nova najemna pogodba pod 
enakimi pogoji. Pogodba se sklene v obliki notarskega 
zapisa z neposredno izvršljivostjo, to se pravi 
izpraznitev stanovanja in plačilo dolga, ko prvič ne plača 
najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja v 
predpisanem roku. Stroške notarskega zapisa nosi 
najemnik. 

●   

14. Sklep o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
Stanovanjskega sklada MONG za leto 2016, ki je 
priloga tega sklepa  

●   

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju Letnega programa športa v MONG  

●   

16. Sklep o sprejemu Letnega programa športa v MONG v 
letu 2016 

●   
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17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in projektov s področja 
socialne dejavnosti v MONG  

●   

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v 
MONG  

●   

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v MONG  

●   

20. Sklep o izdaji začasnega soglasja k ekonomski ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot 
socialne oskrbe na domu v višini 16,46 EUR za 
efektivno uro. Začasno soglasje se izdaja za največ šest 
mesecev. 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša 
cena za uro socialne oskrbe na domu 3,90 EUR, kar 
predstavlja 23,69 % ekonomske cene. 
Cena ure socialne oskrbe na domu opravljene na dan 
nedelje znaša 5,01 EUR, kar predstavlja 30,44 % 
ekonomske cene, na dan državnega praznika ali dela 
prostega dne pa 5,29 EUR, kar predstavlja 32,14 % 
ekonomske cene.  
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 
1.1. 2016.  

●   

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za sport Nova Gorica  

●   

22. Sklep o izdaji soglasja k spremembi 28. člena Statuta 
Javnega zavoda za sport Nova Gorica, ki jo je sprejel 
svet Javnega zavoda za sport Nova Gorica dne 3. 12. 
2015 

●   

23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške  

●   

24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v MONG  

●   

25. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG  ●   

26. Sklep o odpustu dolgov iz naslova neplačil vrtcev 
oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah, katerih 
ustanoviteljica je MONG  

●   

27. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG  

●   

28. Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča za leto 2016 v višini 
0,0055740 evra 

●   

29. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 
2946/19 k.o. Bate  

●   

30. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – 
parc. št. 2098/5 in 2098/6 k.o. Branik  

●   

31. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. 
št. 2340/13 in 2340/14 k.o. Čepovan   

●   
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4. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 15. december 2015 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine 
Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski 
svet Občine Miren—Kostanjevica, Občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in 
Mestni svet MONG so se seznanili z blagovno znamko 
Vipavska dolina.    

●   

2. Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine 
Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski 
svet Občine Miren—Kostanjevica, Občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in 
Mestni svet MONG so se seznanili s projektom 
Revitalizacija reke Vipave.  

●   

3. Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine 
Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski 
svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine 
Šempeter – Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava,  
Mestni svet MONG in Občinski svet Občine Renče - 
Vogrsko: 
- odločno nasprotujejo 54. členu, 55. členu in 56. členu 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih 
sredstev za občine in 
- ugotavljajo, da Vlada RS in Državni zbor RS s tako 
dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in 
obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita 
prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in 
ekonomske krize že tako zelo prizadeti in da državna 
raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že 
nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z 
Zakonom o financiranju občin,  
- zaradi česar zahtevajo: 
1. da se 54. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2016 in 2017 spremeni tako, da se glasi: 
»Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na 
prebivalca.  
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na 
prebivalca.«. 
2. da se 55. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2016 in 2017 črta. 
3. da se 56. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2016 in 2017 spremeni tako, da se glasi: 
»V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij 
občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe 
občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja 
nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz 
leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij 
občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe 
občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za 

●   
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namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne 
uvršča v načrt razvojnih programov državnega 
proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo 
določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. 
Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 
23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih 
stroškov projektov strukturne in kohezijske politike 
Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, 
vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene 
stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek 
na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 

 
 
 
10. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. november 2015 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

8. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti v postopku revizije se 
umakne predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila 
Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014, vse dokler 
se ne ovrže suma storitve morebitnih kaznivih dejanj.  

●   

 
 

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2015 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

11. Na naslednjo sejo MS MONG je potrebno uvrstiti točko 
o problematiki odnosov med MONG in HIT-om, 
vključujoč tudi nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča in nanjo povabiti upravo HIT-a.  

 ●1  

 
 
 

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. julij 2015 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

3. Na podlagi ugotovitev obeh poročil mora  
Stanovanjski sklad MONG: 
- Do konca leta 2015 je potrebno pripraviti  
izhodišča politike Stanovanjskega sklada MONG, 
na podlagi katerega bodo lahko pripravljeni novi  
Splošni pogoji poslovanja sklada. 
- Izpeljati razveljavitev Pravilnika o ravnanju s  

●   

                                                 
1 Točka je v pripravi. Župan je obvestil vodje svetniških skupin na sestanku 13. 1. 2016. Točka bo na seji MS 

predvidoma marca.  
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stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada  
MONG, pred tem pa sprejeti ustrezne predpise, če  
se izkaže, da so le-ti potrebni za pravilno delovanje  
sklada.  

5. Do naslednje seje mestnega sveta je Stanovanjski sklad 
MONG dolžan pripraviti podrobno specifikacijo stroškov 
opravljenih odvetniških storitev v obdobju 2011 – 2014. 

●   

 
 
 

7. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. maj 2015 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

15. Občinska uprava po pripravi programa aktivnosti z 
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike 
plazovitosti na območju naselja Gradišče le-te najprej 
predstavi krajanom Gradišča nad Prvačino in jih nato 
posreduje v sprejem mestnemu svetu.   

 ●  

17. V letno poročilo za naslednje leto je potrebno vključiti 
primerjalno analizo s sosednjimi občinami (nočitve, 
takse, …) za obdobje petih let. 

 ●  

20. Mestni svet MONG nalaga direktorju Mestnih storitev, 
da do naslednje seje pripravi predlog o porabi dobička v 
višini 100.000,00 EUR. 

  ●2 

 
 

 
NADALJEVANJE 4. SEJE MESTNEGA SVETA, 10. februar 2015 

 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

8. MONG bo v primeru sklenitve sporazuma z Univerzo v 
Novi Gorici do 30. 4. 2015, za potrebe dolgoročnega 
razvoja kampusa Univerze v Novi Gorici namenila 
območje ob Kornu kot izhaja iz priloge »Umeščanje 
kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu, 
januar 2015« in pristopila k postopkom menjave 
zemljišč v lasti MONG na zahodnem delu območja ob 
Kornu z ustreznim delom objekta v lasti Univerze v Novi 
Gorici na lokaciji v Rožni Dolini. 

 ●  

 

 
 

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

 Županu in kabinetu župana:  

                                                 
2 Ustno pojasnilo je bilo dano na septembrski seji   MS in dodatno še na sestanku vodij svetniških skupin..  
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 -       svetnika Antona Hareja - naslednjo pobudo:  

Pred dvema dnevoma smo se udeležili skupne seje občinskih svetov. Seznanili smo se 
z blagovno znamko Vipavska dolina. Pogrešal pa sem pogovor na to temo v našem 
mestnem svetu in zanima me odnos naših turističnih delavcev do nove blagovne 
znamke ter razmerje z našo blagovno znamko GO. Bili smo tudi deležni vodenja skozi 
Vipavski Križ.  

 Dajem pobudo vam, g. župan, ter na občinsko upravo, da preučite možnosti, da bi 
takšen dogodek organizirali v Taboru v Dornberku, da v okviru tega dogodka vse 
mestne svetnike popeljem skozi zaselek.  

 
 

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

Včeraj sem v spletni izdaji lokalnega časopisa prebral članek naslovljen z »Tudi 
parkirišče pred občino bo po novem modro«, kjer novinar poroča, da MONG urejuje 
modre cone na parkirišču pred mestno hišo in ukinja zaporno rampo ter plačila pri 
receptorju v stavbi zaradi uvedbe davčnih blagajn. Davčne blagajne naj bi bile 
nameščene na vseh parkirnih avtomatih, kjer se plačuje parkirnina v okviru modrih con.  
Obenem pa me je zmotila navedba ob koncu prispevka, in sicer: »Zaradi davčnih 
blagajn pa se bo najverjetneje iz mestne hiše morala izseliti tudi mestna blagajna. A 
storitev naj bi bila še na voljo, saj na občini že iščejo ponudbe, da bi jo uredili v eni od 
bank oziroma hranilnic.«  
Ker menim, in tako so vedno poročale tudi pristojne službe občinske uprave, da se je 
mestna blagajna dobro prijela in marsikomu prihranila kašen evro ter da je to po moji 
oceni ena boljših uresničenih zamisli v korist občank in občanov, pozivam občinsko 
upravo, da dobro razmisli o napovedanih korakih ukinitve mestne blagajne in da 
poročanje v lokalnem mediju podrobno pojasni in utemelji z argumenti. Kot sicer laik na 
davčnem področju menim, da bi zelo težko vzročno-posledično povezal uvedbo davčnih 
blagajn z ukinitvijo mestne blagajne. 

 
  -      svetnika Edbina Skoka v imenu svetniške skupine Soča – naslednjo pobudo:  

Svetniška skupina Soča na upravo MONG naslavlja naslednjo svetniško pobudo, in 
sicer svetniška pobuda za pripravo enotnih pravil za delo v nadzornih svetih v javnih 
podjetjih in zavodih.  
V letošnjem letu smo poslušali poročila o poslovanju vseh javnih podjetij in zavodov, ki 
so v popolni ali delni lasti MONG. Med njimi ni bilo niti enega poročila o delovanju 
nadzornega sveta v teh inštitucijah. Poleg tega je zaslediti različne standarde delovanja 
in izbire direktorjev, kar povzroča določene nejasnosti pri sprejemanju odločitev. 
Predlagatelji predlagamo, da uprava MONG v najkrajšem možnem roku, vendar ne dlje 
od konca maja 2016 pripravi Pravilnik za delovanje nadzornih svetov v javnih podjetjih 
in zavodih ter Pravilnik za delovanje predstavnika MONG v nadzornem svetu, kjer je 
MONG solastnica. Poleg zakonskih določil naj vsebina pravilnikov obsega še naslednje 
sestavine sodobnega upravljanja podjetij kot na primer enoten izborni postopek za 
izbiro kandidatov za člane NS, nabor kvalifikacij in izkušenj, ki jih mora imeti kandidat za 
člana NS, način delovanja NS s poudarkom na interesu MONG, poročanje Mestnemu 
svetu MONG, enoten postopek izbire upravnih organov javnega podjetja oziroma 
zavoda ter sistem za pripravo razvojnih strategij. 
Obrazložitev pobude. Iz  letošnjih poročil o poslovanju javnih podjetij in zavodov v lasti 
občine je evidentno, da se razlikuje delo v nadzornih svetnih v javnih podjetjih in 
zavodih. Poleg tega pa mestni svetniki letos nismo slišali niti enega poročila o delovanju 
niti enega nadzornega sveta. Še bolj nevzdržno je to, da mestni svetniki ob 
odgovornosti, ki jo imamo z imenovanjem vsakega člana nadzornega sveta, nimamo 
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možnosti preverjati uspešnosti delovanja nadzornega sveta kot celote in posameznih 
članov ter ugotavljanja morebitnih navzkrižij z interesi MONG. Različni pristopi v 
kadriranju in delovanju nadzornih svetov imajo za posledico ne transparentnost in 
nezmožnost primerjave učinkovitosti organov upravljanja v javnih podjetjih in zavodih. 
Ne nazadnje je tu celotno področje priprave strategij delovanja in razvoja, ki običajno 
ima vpliv tudi na proračun in smotrno porabo javnih finančnih sredstev.  
Zaradi navedenih dejstev naprošamo upravo mestne občine za pripravo enotnih navodil 
za delo nadzornih svetov. 

 
 

 Oddelek za družbene dejavnosti:  
 
  -      svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje:   

Pred dobrim mesecem sem v Primorskih novicah prebral, da je MONG v zadnjih letih 
namenila za razvoj visokega šolstva ogromna finančna sredstva.  
Iz osnutka proračuna MONG za leto 2016, ki ga bomo danes sprejemali, lahko 
razberem, da bomo Univerzi v Novi Gorici v letu 2016 nakazali 86.000,00 EUR, VIR-su 
188.000,00 EUR, Fakulteti za elektrotehniko pa 42.000,00 EUR - skupaj 316.000,00 
EUR. Iz postavke 10094 Sredstva za programe visokega šolstva VIRS bo mestna 
občina VIRS-u nakazala 86.000,00 EUR.   
Zanimajo me kakšne so pogodbene obveznosti med VIRS-om in mestno občino, zato bi 
prosil, da se pogodbe iz preteklih let, ki so osnova za plačilo obveznosti, ki so navedene 
v obrazložitvi proračuna in aktu o ustanovitvi zavoda VIRS priložijo odgovoru za 
naslednjo sejo.  
 

  -      svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje:   
Iz postavke 10130 Najemnina prostorov za VIRS lahko razberem, da bo mestna občina 
v letu 2016 nakazala VIRS-u 120.000,00 EUR. Prosim, da se pripravi pregled vseh 
najemnikov oziroma fakultet s podatki o višini nakazanih sredstev za posameznega 
najemnika v letu 2015 ter urnik zasedenosti prostorov po najemnikih. Prosim, da se vse 
pogodbe med VIRS-om in mestno občino priložijo odgovoru za naslednjo sejo.  
Glede sofinanciranja Fakultete za elektrotehniko me zanima, za kaj bomo porabili teh 
42.000,00 EUR iz postavke 10132 Sredstva za programe Fakultete za elektrotehniko, 
saj krožijo informacije, da ta fakulteta ne bo več izobraževala v Novi Gorici. Zanima me 
pogodba med mestno občino s fakulteto o sprejetih obveznostih in prosil bi, da se priloži 
odgovoru za naslednjo sejo.  
 
 

 Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
 

 -       svetnika Antona Peršiča – naslednje pobudo:  
Imam eno kratko pobudo. Obiskovalci, predvsem tujci v Novi Gorici iščejo in sprašujejo 
kje je center, to je Bevkov trg in tudi Eda center. Tudi sam mislim, da ni dovolj označb in 
usmeritev za ti dve lokaciji. Tudi se bo potrebno odločiti med imenom Eda center in 
Restavracijo Rusjan. Potrebno je to rešiti.  
 

 -       svetnika Mirana Vidmarja – naslednje vprašanje:  
Moje svetniško vprašanje se nanaša na problem v Erjavčevi ulici, in sicer posredujem 
vprašanje stanovalcev Erjavčeve glede problema prometa na Erjavčevi ulici.  
Navajajo, da se je gostota prometa z odpravo mejnega prehoda in odprtjem bližnjih 
nakupovalnih centrov (Supernova, Obi, itd.) izredno povečala. Znano je, da se ni kaj 
dosti razmišljalo o infrastrukturi, temveč, da se čim več pozida. Zato je kar je in ni kaj 
dosti izboljšati. Vendar moti jih pa to, da dodatno kljub tej frekvenci prometa vso zadevo 
otežujejo še tovornjaki oziroma najtežja tovorna vozila s priklopniki. Krivda ni na 
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voznikih, saj ni v križišču s Prvomajsko ulico nobenega vidnega prometnega znaka, ki bi 
vožnjo po Erjavčevi prepovedal. Navajajo, da je za to kriva MONG kljub temu, da se je v 
tem letu že opozorilo inšpektorja - vodjo redarske službe in načelnico za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo.  
Nekaj navedb zakaj je promet priklopnikov po Erjavčevi ulici nevaren oziroma velik 
problem:  
- Nikjer v središču mesta ne spuščajo priklopnikov oziroma težkih tovornih vozil. 
- Ogrožena je varnost ljudi po ulici in v ozkih krožiščih. 
- Povečana je koncentracija izpušnih plinov. 
- Poškodovano je cestišče (luknje, zastoj vode ob dežju, tuširanje mimoidočih). 
- Poškodovani so pokrovi cestnih jaškov, ki so hrupni tako za mimoidoče kot za bližnje 
stanovalce in lahko bi še kaj dodali.  
 
Njihovo vprašanje je, kdaj bo MONG pristopila k sanaciji oziroma k rešitvi teh 
problemov?  
 

 -       svetnice Tatjane Krapše – naslednje pobudo:  
S strani krajanov sem bila opozorjena na izrazito nevarno prometno točko na Vipavski 
cesti, kjer se šoferji vključujejo na to cesto ob prihodu po odcepu iz Ozeljana na to 
Vipavsko cesto, to je v neposredni bližini semaforiziranega križišča od koder se zavije 
proti avtocesti. Nevarnost izhaja iz popolne nepreglednosti ob vključitvi v promet na 
Vipavsko cesto, kjer ni morebitnega ogledala ali pa morebitnega drugega vidnega 
signala oziroma zaradi popolne nepreglednosti zaradi zaraščenosti privatne parcele, ki 
je pravzaprav zapuščena. 
Predlagam proučitev te situacije in sanacijo nastalega, ali poiskati pravega naslovnika, 
če za to ni odgovorna mestna občina oziroma na kakršenkoli način. Pričakujem odgovor 
do naslednje seje.  
 

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 
 




