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O D G O V O R I 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 

17. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. maj 2012 
 
 
 
1.      SVETNIK TOMAŽ HORVAT, mag. je podal naslednjo pobudo:  

Prva pobuda se nanaša na stanje invalidov v MONG. Kot vemo, je mestna občina 
pristopila k projektu pridobitve listine Občina po meri invalidov. Tako smo v Svetu za 
invalide opravili že prve razgovore v zvezi s pridobitvijo te listine. Stvari potekajo v 
smeri, ki pravijo, da je mestna občina zelo prijazna do invalidov, vendar so se nam na 
zadnji seji Sveta za invalide porajala določena vprašanja, ki se nanašajo na nasilje nad 
invalidi. Moram priznati, da me je malo presenetilo ob informaciji, da je to na državnem 
nivoju zelo pogost pojav.  
Zanima me, kako je tu v Novi Gorici in bi prosil, če lahko strokovne službe pripravijo 
gradiva, da se bomo tudi mestni svetniki seznanili s to problematiko in da bomo potem 
lahko ustrezno ukrepali ali pa celo preprečili, da do takih ekscesov ne bi prihajalo. 
Upam, da bodo pokazatelji pokazali, da tega v Novi Gorici ni, ali pa, da je v zelo 
majhnem obsegu, vendar bi rad z mojo pobudo senzibiliziral novogoriško javnost, da 
moramo biti pozorni tudi do tega pojava.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Leta 2007 je bil s 
sklepom župana ustanovljen Svet za invalide MONG (v nadaljevanju: Svet) kot posvetovalno 
telo za župana, mestni svet in strokovne službe z namenom spremljanja, ugotavljanja in 
izboljšanja stanja na področjih, ki se tičejo invalidov, podajanja predlogov, pobud, priporočil, 
spodbujanja, povezovanja in usklajevanja invalidskih in humanitarnih organizacij. Svet 
sestavljajo predstavniki invalidskih organizacij, Centra za socialno delo Nova Gorica in 
lokalne skupnosti.  
Svet pri svojem delu ne zaznava primerov nasilja nad invalidi. V letu 2012 sta bila v okviru 
Sveta izdelana in na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica potrjena Analiza o položaju 
invalidov v Mestni občini Nova Gorica in Akcijski načrt. V okviru analize so bile podrobno 
analizirane tudi materialne in socialne razmere invalidov v lokalni skupnosti in posebnosti 
glede nasilja nad invalidi niso bile ugotovljene ali izpostavljene. V naši občini sicer deluje kar 
nekaj invalidskih društev, organizacij, ki v primeru morebitnih posamičnih primerov nasilja nad 
invalidi ustrezno ukrepajo. 
Oddelek za družbene dejavnosti MONG je za podatke glede nasilja nad invalidi zaprosil še 
Center za socialno delo Nova Gorica in prejel naslednji odgovor: 
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»Pri našem delu se srečujemo z invalidi z različnimi invalidnostmi (gibalno ovirani, slepi,  
slabovidni, z motnjami v duševnem razvoju, delovni invalidi). Iz naših podatkov ne zaznavamo 
direktnega nasilja in tudi prijav s tem v zvezi doslej nismo imeli, kar pa ne pomeni, da tega v 
našem prostoru ni. 
Na podlagi našega dela z ljudmi lahko rečemo, da se to nasilje dogaja v precej prikritih 
oblikah. Invalid, ki je odvisen od pomoči druge odrasle osebe, največkrat ne prijavlja  oseb, ki 
jim pomagajo pri skrbi zase v vsakdanjem življenju. Pri odraslih in starih, ki živijo skupaj s 
svojimi odraslimi otroki, ki so v določenem  obdobju  ostali brezposelni in so brez dohodkov, 
opažamo ekonomsko  nasilje. Odrasli otroci so velikokrat pooblaščeni na hranilnih knjižicah 
svojih ostarelih staršev in samostojno razpolagajo z njihovim denarjem, pri tem pa večkrat 
slabo poskrbijo za svoje onemogle starše. Mi se o tem pogovorimo  z  ostarelimi starši in 
njihovimi otroki, vendar se starši ne  strinjajo, da bi tovrstno nasilje oz. opustitev skrbi zanje 
prijavili. Bojijo se tudi, da bi se zaradi tega odnosi med starši in otroki še poslabšali, mi pa ne 
moremo ves čas kontrolirati teh njihovih medsebojnih odnosov. Včasih se dogaja,  da ostareli 
starši želijo namestitev v dom, pa jim njihovi otroci to preprečujejo, da ne bi ostali brez 
sredstev za lastno preživljanje, istočasno pa tudi sami ne naredijo veliko, da bi svojim 
ostarelim staršem zagotovili primerno kvalitetno življenje glede na njihove potrebe«. 
 
 
 
18. SEJA MESTNEGA SVETA, 14. junij 2012 

 
 

1. SVETNIK BORIS RIJAVEC je podal naslednji predlog:    

Prva moja pobuda se je nanašala na aktivnosti v zvezi z urejanjem regionalnih cest, kjer 
sem predlagal županu, da stopi v stik z Direkcijo RS za ceste. Tudi z osebnega 
razgovora z njim sem seznanjen, da se v tej smeri trudi.  
Glede na to, da je zadeva tesno povezana s sprejemanjem proračuna na državnem  
nivoju, bi pa vseeno predlagal, da v najkrajšem možnem času, v kolikor je seveda 
mogoče, skliče sestanek, na katerega naj povabi tudi vse tri poslance Državnega zbora 
RS z našega območja, g. Pahorja, g. Brulca in gospo Šulinovo. Mislim, da je trenutek, 
ne glede na strankarsko pripadnost, da se skupaj stakne glave in da poskušamo nekaj 
na to temo rešiti. Stvar se vleče že dalj časa in je zelo pereča. Zadeve se odprejo, ne 
dodelajo in mislim, da bomo le s skupnimi močni lahko nekaj na to temo naredili oziroma 
pripeljali do želenega cilja. 
 

Župan Matej Arčon je posredoval naslednji odgovor: Predlog svetnika Rijavca za sklic 

sestanka z Direkcijo RS za ceste in Goriškimi poslanci v zvezi s cestno problematiko 
podpiramo. Termin omenjenega sestanka bomo uskladili z vsemi akterji in upamo, da bo do 
njega prišlo v čim krajšem času. 
 
  
2.      SVETNICA VIDA ŠKRLJ je podala naslednjo pobudo:  

Pobuda o kateri bom govorila ni nova. Obžalujem, da se moram na to temo ponovno 
oglasiti. Točno pred enim letom sem na tem mestu dala pobudo g. županu in mestni 
občini, da uredi letni urnik, oziroma, da prepreči uvajanje letnega urnika  v Goriški 
knjižnici Franceta Bevka. Če se spomnite lanskoletne zgodbe, nismo bili uspešni. Na 
pobudo, ki jo je sicer župan sprejel, ravnatelj Goriške knjižnice ni ugodno odreagiral. 
Poslal je en odgovor, kjer se je skliceval, da gotove stvari urejajo in izboljšujejo, da pa 
letnega skrajšanega urnika ne morejo vpeljati. Med drugim je navajal tudi, da je razlog v 
letnih dopustih. Tega ne bom komentirala. Lansko leto je se je zadeva odvila na takšen 
način, letos se obeta ponovitev iste zgodbe. To namreč sklepam iz obvestila, ki ga 
dobimo tisti, ki si izposojamo knjige ali druge zadeve v knjižnici. Na izpisku je naveden 
letni urnik do 30.6. in iz tega sklepamo, da bo poleti ponovno drugačen, torej skrajšani 
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urnik. V izogib težavam, ki bi ponovno nastajale za naše občane, ki seveda ne morajo 
na običajen način opravljati storitve, na katere so navajeni tekom leta v Goriški knjižnici, 
smo zadevo obravnavali na zadnji seji odbora za kulturo, šolstvo in šport in smo sklenili 
predlagati Goriški knjižnici, naj v poletnem času zagotovi poslovanje knjižnice v 
nezmanjšanem obsegu oziroma naj razmisli o možnem podaljšanju urnika.   
Namreč, knjižnica preneha z delovanjem ob 19. uri, poleti je dalj časa svetlo in ni 
nobenega razloga, da ne bi dlje poslovala. Saj veste, da po svetu muzeje že ponoči 
odpirajo, prav zaradi tega, da so na voljo ljudem čim dlje. Ker smo včeraj imeli ponovno 
sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, smo pri pregledu sklepov seveda povprašali 
občinsko upravo, kaj je knjižnica odgovorila na našo pobudo. Boste presenečeni? Ni 
odgovorila. Čisto nas je ignorirala, ne glede na to, da so strokovne službe mestne 
občine po njihovih zagotovilih urgirale. Včeraj je odbor za kulturo, šolstvo in šport na tej 
podlagi sprejel sklep, da je potrebno o tem obvestiti mestni svet in to, kar danes 
ponavljam in vam obujam v spomin, je pravzaprav realizacija tega sklepa odbora za 
kulturo, šolstvo in šport. Ogorčeni smo nad to ignoranco Goriške knjižnice, ker smo se 
dovolj zgodaj oglasili, saj so v centru naših interesov  občani in občanke. Z vsem svojim 
delovanjem želimo prispevati k temu, da so storitve, ki jih opravljamo iz javnih sredstev, 
opravljene čim bolj racionalno, kvalitetno in da se iz leta v leto izboljšujejo.  
Za knjižnico to ne moremo trditi. Kako si znate razlagati to, da v poletnem času, ko ni 
odprta nobena knjižnica, ne v srednji, ne v osnovni šoli, ko je edina knjižnica, ki 
funkcionira, le-ta zapira svoja vrata, skrajšuje svoj delovni čas namesto, da bi ga 
podaljševala. Veliko  ljudi še vedno bere. Bere v tiskani obliki, ne berejo vsi publikacije. 
Na žalost niti nimajo vsi računalnikov in tudi vsi otroci nimajo dostopa do interneta. To 
me je tudi vedno vodilo naprej, ko sem dajala te pobude, saj knjižnica zagotavlja 
brezplačni internet. S tem, ko se zaprejo vrata, tudi tisti, ki bi radi to storitev uporabljali, 
ne morejo, ker enostavno knjižnica ne dela, ker so uslužbenci na letnem dopustu.  
Takih razlogov, da nekdo skrajšuje delovni čas zaradi letnih dopustov, ne moremo 
sprejemati. Tu takoj pomislim na kolego svetnika, ki sedi nasproti mene in ga 
sprašujem, če imate gasilci tudi skrajšan urnik v času počitnic oziroma kadar so letni 
dopusti? Ali pa policaji, medicinske sestre, itd?  
S to pobudo, ki sem jo obudila, ponovno prosim g. župana in občinske službe, da na 
podlagi ustanoviteljstva, ker ustanoviteljstvo pomeni, da ima mestna občina ne samo 
obveznosti do tega javnega zavoda, ampak tudi pravice,  ponovno pišemo in prosimo, 
naj ne skrajšujejo obratovalni čas v času šolskih počitnic, ampak naj ga podaljšajo, v 
kolikor je mogoče, vsaj do 20. ure.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnice smo z 

dopisom z dne 21. 6. 2012 posredovali Goriški knjižnici, Svetu zavoda pa v vednost.  
 
 
3.      SVETNIIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo in vprašanje:   

Imel bi eno kratko pobudo in eno vprašanje g. županu ter občinski upravi, saj je to 
seveda stvar celotne Nove Gorice. V medijih je prišlo do objave, da se podjetje HIT d.d. 
umika iz novogoriškega nogometa, pa me zanima, če je to res in na kakšen način misli 
župan  ukrepati, da nogomet v Novi Gorici ne bo propadel. Potrebno je povedati, da je 
najstarejše društvo, da je nogomet šport št. 1 na svetu, da se ga igra po celem svetu in 
da se ga mora igrati s tem tempom tudi v Novi Gorici. Pred dvema letoma je bilo v 
delegaciji na svetovnem prvenstvu kar 8 oseb, ki so igrale v našem nogometnem klubu. 
Pred dnevi je ena od manjših selekcij Nogometnega društva Gorica osvojila naslov 
državnega prvaka, tako, da se v Ljubljani in Mariboru še nekaterim kolca po tej zmagi in 
mislim, da s takim neodgovornim  obvestilom, ki pušča na cedilu novogoriški šport, še 
edini, ki ni propadel, je to popolnoma nesprejemljivo. 
Nesprejemljivo je predvsem zaradi tega, ker še zmeraj ogromno, ogromno denarja iz 
Nove Gorice odteče v Ljubljano, ker se ve, da je ta denar dvojno obdavčen, ker se ve, 
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da imamo v Novi Gorici veliko firm, ki slonijo na družbenem denarju, veliko 
koncesionarjev, ki bi se morali obnašati družbeno koristno. Pa da ne naštevam vse 
igralnice, katerim je ta mestni svet podelil koncesijo, da ne naštevam razno razne 
energetske firme, ki prodajajo energijo občanom in da se na takšen način pušča otroke 
na cesti, mislim, da je to res nesprejemljivo. Še posebej zaradi tega, ker je HIT d.d. v teh 
svojih 20–tih, 25-tih letih kolikor obstaja, prinesel tudi cel kup negativnih stvari za 
prebivalce in občane Nove Gorice in menim, da je bila ena pozitivna stvar, kar je dajal v 
nogomet in da ne sme na noben način celotna novogoriška politika dopustiti, da se 
dogaja tako kot je napovedano. 
Kajti, če ima nekatera gospoda v svojih pogodbah zapisane blazne odpravnine, potem 
naj si ti isti zamišljajo tudi kaj so dolžni do te družbe oziroma kaj moramo tej mladini na 
športnem področju dajati. 
  

Župan Matej Arčon je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica budno 

spremlja dogajanje v zvezi z novogoriškim nogometom. Nenazadnje je mestna občina vedno 
izdatno podpirala novogoriški šport tudi zaradi negativnih posledic igralništva in temu bo, ob 
upoštevanju zakonskih in finančnih okvirov, tudi v prihodnje tako. 
 

  
4.     SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je podala naslednjo pobudo:  

Navezujem se na izvajanje svetnice Vide Škrlj, ki je opozorila na ignorantski odnos 
direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka. Takšen odnos kaže na njegov 
nekooperativen in nespoštljiv odnos do ustanovitelja, ki zagotavlja znatna sredstva za 
delovanje knjižnice in ki je zagotovil delovanje le-te v prelepih prostorih, ki so 
občudovanja vredni. Očitno je bila odločitev mestnega sveta na aprilski seji, da 
direktorju ne poda soglasja za ponovno imenovanje, več kot pravilna, saj si takšnega 
odnosa mestni svetniki in svetnice zagotovo ne zaslužimo. Presenečena ugotavljam, da 
je svet zavoda dosedanjemu direktorju podaljšal mandat vršilca dolžnosti direktorja 
zavoda za 12 mesecev, to je do 26. aprila 2013, kar posledično pomeni, da lahko novi 
direktor delovno mesto zasede šele 27.4. 2013.  
Glede na to, da mestni svet sedanjemu direktorju ni dal podpore k ponovnemu 
imenovanju, je jasno, da je interes MONG kot soustanoviteljice in glavnega financerja, 
da se novi direktor imenuje čim prej, kar pomeni, da bi bil nov javni razpis lahko že 
objavljen.  Dejstvo pa je, da se bo zaradi že sklenjene pogodbe o zaposlitvi z v.d. 
direktorjem postopek imenovanja razvlekel na eno leto. 
Zanima me, kaj delajo naši predstavniki v omenjenem svetu zavoda, če so kljub temu, 
da mestni svet dosedanjemu direktorju ni dal podpore, z njim sklenili pogodbo za 
najdaljše možno obdobje, ki ga zakonodaja predvideva, to je za obdobje enega leta. 
Sprašujem se, čigave interese zastopajo naši predstavniki v svetu zavoda Goriške 
knjižnice? Naše zagotovo ne. Zato skladno s 5. členom Pravilnika o izvajanju nalog 
predstavnika MONG v organih upravljanja javnih zavodov, ki ga je mestni svet sprejel 
21. 12. 2004, predlagam pristojnemu organu mestne občine, da zaradi neupoštevanja 
tega pravilnika prične s postopkom njihove razrešitve. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnice smo z 

dopisom z dne 21.6.2012 posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.   
 

 
5.  SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je postavila naslednje vprašanje: 

Eno vprašanje imam v zvezi z razpisom sredstev Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške za leto 2012. Glede na to, da je že mesec junij, me ljudje sprašujejo, zakaj še ni 
bil oziroma kdaj bo objavljen razpis za dodelitev sredstev iz tega naslova. Če je razpis 
že bil objavljen, smatrajte to vprašanje za brezpredmetno. 
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Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Javni razpis neposrednih posojil  Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012 
bo objavljen takoj, ko bo Javni sklad od vseh šestih občin ustanoviteljic pridobil soglasje k 
finančnemu načrtu Javnega sklada. Dve občini sta soglasje že dali (Občina Šempeter-Vrtojba 
in Občina Miren.Kostanjevica), ostale pa bodo predlagani sklep o podaji soglasja obravnavale 
na prvi naslednji seji. Mestni svet MONG bo predlagani sklep o podaji soglasja obravnaval na  
julijski seji, prav tako ostale občine ustanoviteljice. 

 
 
6.      SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je postavila naslednje vprašanje: 

Zanima me, kakšno je stanje glede nakupa parcele na travniku nasproti Perle. To je 
parcela, kjer so lastniki odmaknili betonske bloke na potki proti Gradnikovi. Izjavili so, da 
v kolikor ne bo prišlo do odkupa, bodo zasadili pšenico.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pogovori o nakupu 

navedene parcele potekajo. Občina je že opravila cenitev. Dokončni dogovor o nakupu lastnik 
veže na razrešitev lastništva še drugih parcel na tem območju, ki pa so predmet spora na 
sodišču med tem lastnikom in občino, zato nakupa še ni mogoče izvesti.  
 
 
7.      SVETNIK ANTON PETROVČIČ je postavil naslednja vprašanja:  

Prvo vprašanje, zanima me v kakšni fazi je izgradnja čistilne naprave v vasi Čepovan? V 
letošnjem proračunu mestne občine je za to investicijo namenjeno 220.000,00 EUR, 
obstaja pa bojazen, glede na to, da letos v vasi ni bilo videti še nobenih priprav, da bo ta 
investicija izpadla iz realizacije. 
In drugo vprašanje, ki je povezano s prvim. Na zboru krajanov v vasi Čepovan je bilo 
ljudem povedano, da se bo istočasno z izgradnjo čistilne naprave gradilo tudi novo 
vodovodno omrežje po vasi. Glede na oporečnost pitne vode je bil s strani zdravstvene 
inšpekcije izdan sklep o dovolitvi izvršbe, rok 31.12.2010. Oddelek za gospodarske 
javne službe, ga. Silvana Matelič je v odgovoru inšpekciji navedla, da bodo 
pomanjkljivosti odpravljena do 26. marca 2011. Zgodilo se ni nič oziroma se je. V letnem 
proračunu MONG je bilo za ureditev vodovoda v Čepovanu namenjenih 34.500,00 EUR, 
postavka  0704, ob sprejemanju zaključnega računa za leto 2011 pa je bilo razvidno, da 
sredstva niso bila porabljena.  
Ko sem začel ugotavljati zakaj tako, sem prišel do zanimive ugotovitve. Na mestnem 
svetu sicer sprejmemo Odlok o proračunu MONG, vendar je potem med mestno občino 
in javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija d.d., podpisana pogodba v kateri je 
navedeno, kaj se bo v tistem letu realiziralo. Seveda tega v pogodbi ni bilo. Se pravi, ob 
sprejemanju proračuna smo potolažili predsednike KS in tudi svetnike, češ, saj nekaj bo 
pa le narejeno, potem pa se zgodi zgoraj opisano.  
Sprašujem, kar bi lahko bilo tudi moje tretje vprašanje, ali je takšno ravnanje v skladu s 
statutom MONG? 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednje 
odgovore:  
Izgradnja ČN Čepovan bo sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija/ Italija,  projekt ISO- PRE (1.139.347,80 €). Čas gradnje (oziroma trajanje projektnih 
aktivnosti ) je tri leta (zaključek 2014).  
Pripravljena sta idejna zasnova in DIIP ( dokument identifikacije). V pripravi  je javno naročilo 
za izbiro projektanta, paralelno poteka pridobivanje zemljišča in za gradnjo potrebne 
investicijske dokumentacije. Ocenjujemo, da bomo izvajalca gradnje (javno naročilo)  izbrali v 
letošnjem letu. Realizacija bo verjetno manjša od planirane, vendar to v ničemer ne bo 
ogrozilo izvedbe projekta, saj se poraba usklajuje med partnerji in so tako možna kratkoročna 
odstopanja, nespremenjen pa ostaja datum zaključka projekta. 
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Iz »drugega vprašanja«  svetnika g. Petrovčiča vprašanja ni natančno razbrati.  Je pa v tem 
smislu svetnik Petrovčič  zastavil vprašanje na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica, ki je bila 29. septembra 2011 in nanj prejel odgovor , ki mu dodajamo še naslednja 
pojasnila: 
Do zbora krajanov  KS Čepovan je prišlo prav zaradi aktivnosti, da  Čepovancem zagotovimo 
pogoje oskrbe s pitno vodo v skladu z določbami o zagotavljanju notranjega nadzora na 
osnovah HACCP (naše zagotovilo zdravstvenemu inšpektorju, da bodo pomanjkljivost 
odpravljene do 26. marca 2011). Ker pa so bili krajani zaradi neobveščenosti in drugih 
razlogov nezadovoljni, je prišlo do prekinitve pri izvajanju posegov in do zbora krajanov  
Čepovana, 18. maja  2011, ko so bili dani odgovori na vsa na zboru postavljena vprašanja kot 
tudi predlagan in sprejet način prehoda na vodo oskrbo, ki bo zagotovila izvajanje notranjega 
nadzora na osnovah HACCP (odločba št. 06102-739/2009-2 Ministrstva za zdravje - 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije z dne 28.07.2009 in Sklep o dovolitvi izvršbe št. 
06102-739/2009 z dne 7.7.2010). Dogovorjeno je tudi bilo, da bo rekonstrukcija 
sekundarnega (vaškega) vodovoda v skladu s programom (Vodo oskrba naselja Čepovan-
sanacijski program/ Vodovodi in kanalizacija – julij 2008)  sestavni del predlogov proračunov 
2012 , 2013 in 2014 ter NRP za isto obdobje.  
V resnici pa nam v lanskem letu ni uspelo realizirati vseh potrebnih posegov, ki bi omogočili 
prehod na po HACCP nadzirano pripravo pitne vode. Izostala je rekonstrukcija črpališča 
Lokovec in Čepovan-Puštale (dodatna klorinacija in razširitev krmiljenja–SCADA). Za 
navedena posega so pridobljene ponudbe in bosta predvidoma realizirana do konec meseca 
julija 2012.  
Povedati pa je potrebno da sta Odločba  št. 06102-739/2009-2 Ministrstva za zdravje-
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije z dne 28.07.2009 in Sklep o dovolitvi izvršbe št. 
06102-739 / 2009 z dne 7.7.2010 ukrepa zdravstvenega inšpektorata, ki zahtevata 
vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora na osnovah HACCP, ki zmanjšuje možnost, da 
bi prišlo do uporabe oporečne pitne vode.  
Ločiti je ta ukrep od dejanske oporečnosti pitne vode. Analize pitne vode izvaja pooblaščena 
institucija, v MONG je to Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica. V primeru oporečnosti 
pitne vode velja ukrep prekuhavanja vode, ki ga sicer »razglasi«  upravljavec vodovoda. Do 
popolne vzpostavitve izvajanja notranjega nadzora na osnovah HACCP, ko bo to odgovornost 
prevzela javna firma Vodovodi in kanalizacija, je v primeru naselja Čepovan to odgovornost 
KS. 
Med Mestno občino in Javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija je vsako leto dogovorjena in 
podpisana pogodba o vodenju investicij, po kateri mestna občina javnemu podjetju »predaja« 
v vodenje nekatere investicije, ki so sicer naštete v prilogi k tej pogodbi. Če neka investicija ni 
prenesena v vodenje javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija, jo  vodimo na mestni občini, 
ki je v vsakem primeru »izvirni« investitor (prenos investicij v vodenje javnemu podjetju je prej 
izjema kot pravilo). Obe možnosti »skrbništva« pa sta zakoniti in seveda tudi v skladu s 
statutom MONG. 

 
 

8.     SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je podala naslednjo pobudo:  

Prva pobuda se nanaša na stavbe, ki so po naseljih v MONG v razpadajočem stanju. 
Skoraj v vsakem naselju MONG je kar nekaj stavb, ki so nenaseljene, se podirajo ali so 
celo razvaline. Nekatere so tudi tik ob prometni cesti in tako ogrožajo varnost ljudi. Ne 
samo, da te stavbe predstavljajo nevarnost v naseljih, ampak kazijo tudi izgled vsakega 
naselja, vasi in mesta.  
Zato dajem pobudo, da svetovalci ustrezne službe na MONG pripravijo v sodelovanju s 
KS popis vseh propadajočih stavb, ki bo inšpektoratu za gradbeništvo služil za nadaljnje 
ukrepanje in rešitev tega problema. 

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

Predlog svetnice sprejemamo. Krajevnim skupnostim bomo pomagali pri urejanju podatkov o 
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propadajočih hišah, saj so prav KS tiste, ki lahko z vplivanjem na lastnike, sokrajane, skupaj z 
občinsko upravo največ pripomorejo k izboljšanju slabega odnosa do vzdrževanja lastnine. 
  
 
9.     SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je postavil naslednje vprašanje:  

Drugo vprašanje pa je namenjeno ljudem, ki jih trenutno tukaj ni, to je g. županu in pa 
našemu svetniku Robertu Golobu, ki ga žal nisem videl že kar nekaj sej. Upam, da bo 
prišel na kakšno naslednjo sejo in da bo prebral moje vprašanje.  
Namreč v Primorskem dnevniku, ki je eden izmed redkih časopisov, kjer piše samo tisto, 
kar se res dogaja, sem zasledil, da je bil sestanek EZTS-ja v stari Gorici. Bil sem vesel 
seveda, da se zgodba nadaljuje, vendar, ko sem pozorno prebral ta članek in ne 
dvomim, da se je to tako tudi tam dogajalo, sem ugotovil, da praktično slovenske strani 
na tem  EZTS-ju ni več. Vso pobudo je prevzela italijanska stran, Informest , ki tudi vodi 
to, ne vem kdo ga je pooblastil, je prevzel tudi izdelavo projektov in pripravil tudi prva 
dva projekta, seveda italijanska, ne slovenska, tako, da smo postali mi praktično neki 
sužnji ali talci tega EZTS-ja. Sedaj bodo Italijani tako kot so včasih delali do leta 2000, 
ko je nastopila ta nova finančna perspektiva Evropske unije, črpali sredstva iz Evropske 
unije na račun nas. Tudi naš podpis mora biti tam.  
Druga stvar. Zdi se mi nelogično, da bodo izbirali direktorja praktično eno leto in da bo v 
tem času to vodil g. Frattini, ki ga sploh tukaj ni, saj je v Rimu in verjetno bodo vodili tisti, 
ki so tu ob meji, tako, da so nas še enkrat prinesli okrog. Dvomim sicer, da kolega Golob 
tega ne zaznava in ne ve, ker je zadosti pameten človek, ampak presenečen sem, da 
smo se tako lahko prodali Italijanom. 
Tretja stvar. Sploh ne vem, kdo je sogovornik na slovenski strani. Ali je to mestna 
občina, ali je kdo drugi? Ne vidim neke organizacije, ali nekoga, ki bi bil dorasel 
Informestu, ker vemo, da je v Italiji zelo dobro organizirana družba v javni lasti. S 
kolegom Golobom sem se sicer nekaj pogovarjal. Mi smo tudi kot Regijska razvojna 
agencija, ki je seveda soustanovitelj mestna občina, bili pripravljeni pomagati in 
sodelovati, vendar nas niso nikoli povabili zraven.   
Tako, da najprej sprašujem, ali je EZTS prevzela italijanska stran in da bodo to oni 
vodili? Takrat, ko je bil svečani podpis, je bilo rečeno ravno obratno, da sedaj vodijo 
Slovenci. 
Druga stvar. Kdo je na slovenski strani oziroma kdo je tisti, ki bo pripravljal projekte, ki 
bo vodil ta del EZTS-ja?  
Tretje vprašanje. Zakaj se bo eno leto čakalo z imenovanjem direktorja, saj se že 
nekako čuti, da bi Italijani radi še to imeli? V tem sporazumu je rečeno, da naj bi bil 
najprej prvi direktor Slovenec. Sedaj upajmo, da ne bo zamejski Slovenec, saj tudi ta je 
Slovenec, ampak hočem reči, da bo vsaj eden iz Slovenije, ne iz  Italije. Tako, da se mi 
zdi, da pluje ta EZTS v napačno smer in upam, da bomo to barko obrnili in da bomo tudi 
mi kaj od tega v bodoče oziroma od velikih načrtov, ki so bili, imeli. 

   
Župan Matej Arčon je posredoval naslednji odgovor: V okviru EZTS sta obe strani 

(slovenska in italijanska) povsem enakovredno zastopani. Doslej so se odvijale tri seje 
skupščine, prva je potekala 3.2.2012 v Gorici, druga 2.4.2012 v Novi Gorici, tretja pa 4.6.2012 
v Šempetru pri Gorici, ki je bila tudi povod za svetniško vprašanje. Na osnovi statuta EZTS-ja 
ima združenje naslednje tri organe upravljanja: skupščino, ki šteje 14 članov in jo sestavlja 
polovica slovenskih in polovica italijanskih članov; predsednika, ki ga v primeru odsotnosti 
nadomešča podpredsednik; in direktorja. Na prvi seji skupščine, ko je združenje formalno 
začelo delovati, je predsedovanje skupščine prevzel g. Franco Frattini, medtem ko je mesto 
podpredsednika po principu rotacije med slovenskimi in italijanskimi predstavniki pripadlo 
slovenskemu članu skupščine, to je g. dr. Robertu Golobu. Na osnovi sklepa MS z dne 
21.1.2010, po katerem »strani, ki pripada mesto predsednika skupščine, ne pripada mesto 
direktorja«, bo direktorja predlagala slovenska stran. EZTS je sedaj ravno v fazi vpeljevanja in 
vzpostavitve osnovne poslovne infrastrukture (pridobitev davčne številke, odprtje 
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transakcijskega računa, urejanje računovodstva, vzpostavitev slovensko-italijanske strokovne 
službe), zato so ustanoviteljice skupščini za prehodno zagonsko obdobje predlagale 
imenovanje v.d. direktorja, na kar je skupščina na zadnji seji že podala ugodno mnenje. Na ta 
način bo zagotovljeno, da se do konca tekočega leta pospeši izvedba postopkov, potrebnih 
za zagotavljanje operativne sposobnosti EZTS-ja. Izpeljan pa bo tudi razpis za direktorja, ki 
naj bi s prvim januarjem prihodnjega leta nastopil mandat. Kar pa zadeva projekte, ki jih bo 
vodil EZTS, lahko pri njihovi pripravi sodelujejo prav vse institucije na območju delovanja 
združenja. 
 
 
10.   SVETNIK  STANKO ŽGAVC je postavil naslednje vprašanje:  

Moje vprašanje se nanaša na koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne gospodarske 
javne službe mestnega prometa s strani MONG.  
Na decembrski seji v lanskem letu je strokovna služba podala zelo kva liteten odgovor iz 
katerega izhaja, da je že od aprila 2011, se pravi več kot eno leto je mimo, upad 
prometa na posameznih linijah, ki je izražen v znesku 105.000,00 EUR na letnem 
nivoju. Se pravi, glede na to, da je april 2012 mimo,  je že šlo krepko čez 100.000,00 
EUR. V mesecu marcu letos pa mi je bilo zagotovljeno, da bo v kratkem času na 
mestnem svetu obravnava aneksa k tej veljavni pogodbi, ampak minili so že trije meseci 
in jasno tudi veliko denarja je neutemeljeno dobil izvajalec koncesijske pogodbe, kar 
kaže na izredno veliko malomarnost in morda celo kakšno disciplinsko odgovornost, če 
ne drugo, pristojnih delavcev občinske uprave. 
Zato sprašujem, kdaj bomo končno dobili ta aneks k veljavni koncesijski pogodbi na 
obravnavo na Mestni svet MONG. 

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

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe na navedena vprašanja odgovarja v 
okviru gradiva, ki se obravnava kot posebna točka na isti seji Mestnega sveta MONG. 
 
 
11.   SVETNIK STANKO ŽGAVC je postavil naslednje vprašanje:  

Prosim za pojasnilo, kako in kakšni kriteriji so bili uporabljeni pri dodelitvi sredstev za 
delovanje veteranskih organizacij v letu 2012? Namreč, v primerjavi z lanskim letom 
vidim, da so nekateri dobili malo več, nekateri  malo manj, ampak Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo pa je dobilo samo 80 % sredstev, ki so bila dodeljena v 
prejšnjem letu 2011. Zato prosim za pojasnilo, zakaj je taka razlika?  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Proračun MONG za leto 
2012 zagotavlja 20.000 € sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, ki 
imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica. Na objavljeni  razpis so se pravilno in 
pravočano prijavile vse štiri veteranske organizacije, ki delujejo na območju MONG. Delitev 
razpisanih sredstev je po 10. členu Odloka o sofinanciranju programov veteranskih 
organizacij v MONG (Uradni list RS, št 33/2009) in Odloka o spremembi Odloka o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij (Uradni list RS, št. 57/2009) v pristojnosti 
Komisije, ki jo imenuje župan.  
Člani komisije so 18. aprila 2012, na seji komisije, po predhodnem pregledu prijavljenih 
programov, ovrednotili programe posameznih prijaviteljev in v skladu z merili, ki jih določa 18. 
člen Odloka  sprejeli sklep o razdelitvi sredstev. Na podlagi sklepa komisije so bile  
prijaviteljem izdane odločbe, na katere ni bilo pritožb. Po pravnomočnosti odločb so bile s 
posameznimi veteranskimi organizacijami sklenjene pogodbe o sofinanciranju.  
 

 
12.    SVETNIK TOMAŽ TORKAR je postavil naslednje vprašanje:      
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Imam nekaj pobud, vprašanj. Prva se nanaša na parcelo št. 117 k.o. Nova Gorica. To je 
parcela, za katero smo v letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja, ki ga je 
mestni svet sprejel 2. februarja 2012, sprejeli sklep, da se to nepremičnino pridobi. Gre 
za nepremičnino ob Osnovni šoli Ledine. S pridobitvijo te parcele bi zaokrožili celoto 
Osnovne šole Ledine in sprašujem, kdaj bo ta sklep mestnega sveta izvršen? Zelo 
dobro bi bilo,  da bi se ta sklep izvršil čim prej, glede na to, da se ureja okolica, šola se 
dograjuje in menim, da bi  bilo čisto nesmiselno, da to naredimo enkrat septembra in 
potem prekladamo tisto ograjo tam okoli in spet zapravljamo denar. Se pravi, prosim za 
urgentni odgovor že na naslednji seji glede pridobitve te parcele. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Sklep 
bo uresničen. Proces pridobivanja zemljišča je v zaključni fazi. 
  
 
13.    SVETNIK TOMAŽ TORKAR je podal naslednjo pobudo:       

Druga pobuda se nanaša v zvezi s parkirnim časom v centru mesta. Tu imamo občani 
možnost parkiranja 30 minut s parkirno uro. Glede na moje izkušnje se mi zdi, da je 30 
minut odločno premalo in predlagam, da se razmisli, da bi se ta čas podaljšal na 60 
minut. Mislim, da bodo pristojne službe na Mestnih storitvah dale en kompetenten 
odgovor glede tega. 

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

Odgovor javnega podjetja Mestne storitve, s katerim se v celoti strinja tudi Oddelek za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, ker sledi tudi ukrepom, ki so predvideni v okviru 
Načrta trajnostne mobilnosti Mestne občine Nova Gorica,  je naslednji: 
V Novi Gorici se na modrih conah v skladu s sklepom župana plačuje parkirnina v višini 0,85 
€/h.  
Cena parkirnine se kljub inflaciji v zadnjih osmih letih ni višala in je primerljiva z ostalimi 
slovenskimi mesti, npr. Koper 1,00 €/h. 
 Leta 2002 je bil uveden institut polurnega brezplačnega parkiranja, in sicer samo na delu 
Kidričeve ulice.  
Danes je možno koristiti polurno brezplačno parkiranje na večini parkirišč – modrih con in 
sicer na delu Kidričeve ulice, na Rejčevi ulici, na ulici Tolminskih puntarjev, na Gregorčičevi 
ulici, na ulici Gradnikove brigade, na parkirišču ob Obrtnem domu, na parkirišču ob Borovem 
gozdičku. 
Namen modrih con je omogočiti prosto parkirno mesto za opravke, s hitrim obračanjem 
prostih mest. 
Prihodki iz parkirnin so namenjeni pokrivanju najemnine, ki jo Mestne storitve plačujejo 
MONG za zemljišča (modre cone) dana v najem, investicije v osnovna sredstva (parkirne 
avtomate), pokrivanju stroškov nadzornega centra, vzdrževanju parkirnih mest – barvanju 
talne signalizacije, postavljanju vertikalne signalizacije, provizijam za brezgotovinsko 
plačevanje parkirnine, bančnim provizijam, nakupu potrošnega materiala (koluti), zavarovanju 
parkirnih avtomatov (kraje, vandalizem), stroškov dela vzdrževalca, itd. V preteklosti so 
prihodki iz parkirnin pokrivali stroške dela zaposlenih pobiralcev parkirnine, danes teh 
stroškov ni več, postavljenih je 11 parkirnih avtomatov. 
Urejanje mirujočega prometa je gospodarska javna služba, ki jo opravlja javno podjetje 
Mestne storitve. Mestne storitve s plačevanjem najemnine za zemljišča (modre cone) dana v 
najem prispevajo v občinski proračun.  
V kolikor prihodki iz pobranih parkirnin ne bi zadoščali za pokrivanje vseh stroškov, bi morala 
MONG iz svojega proračuna pokrivati izgubo s subvencijo. Za primer lahko vzamemo Koper, 
kjer brezplačnega parkiranja v mestu ni, prva ura stane 1,00 €. 
Menimo, da je prav, da je omogočeno brezplačno polurno parkiranje na modrih conah, da v 
primeru daljšega parkiranja uporabniki modrih con tudi nekaj prispevajo, da se gospodarska 
javna služba pokriva sama in je ni potrebno sofinancirati iz proračuna. Kdor želi brezplačno 
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parkirati, lahko to stori npr. na »belih« conah npr. vzdolž Gradnikove ulice, Kidričeve ulice (J 
od nebotičnika), Delpinove ulice, saj je mesto Nova Gorica majhno, prehodimo ga v 10 min, 
čeprav bi nekateri vozniki najraje parkirali prav pred vhod.  
Razvoj v  prihodnosti vidimo v podzemnih garažnih hišah, vendar je za izgradnjo le-teh 
potrebno poiskati investitorje. 
  
           
14.    SVETNIK TOMAŽ TORKAR je podal naslednjo pobudo:      

Naslednja pobuda je v zvezi s parkiriščem za Trgovsko hišo. Ugotovil sem, da je to  
parkirišče v lasti 1/5 SGP in 4/5 Mercator d.d. Tam izvaja pobiranje parkirnine javno 
podjetje Mestne storitve oziroma sploh ne izvaja pobiranja parkirnine, ker samo pobira 
denar in ga vrača. Zdi se mi kot da bi prekladali kamenje iz enega kupa na drugi kup. 
Ne vem, najmanj kar je, bi bilo za razmisliti o tem, da se tam postavi nekakšen drugačen 
način, saj je to ena degradacija človeka, ki tam pobira in vrača denar nazaj.  

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

Pobudo smo posredovali javnemu podjetju Mestne storitve d.o.o., ki ima navedeno parkirišče 
v najemu ter prejeli naslednji odgovor: 
Javno podjetje Mestne storitve meni, da gre v konkretnem primeru za poslovni odnos med 
dvema družbama, za dejavnost, ki se izvaja na trgu in ni predmet obravnave mestnega sveta, 
kljub temu pa podaja naslednji odgovor: 
Javno podjetje Mestne storitve v skladu s pogodbo z Mercatorjem in SGP upravlja parkirišče 
za Trgovsko hišo že enajst let. Gre za eno izmed dejavnosti, ki jih javno podjetje Mestne 
storitve opravlja na trgu in ni gospodarska javna služba, kot npr. javna parkirišča – modre 
cone. 
Lastnik – Mercator je parkirišče namenil prvenstveno svojim kupcem, vendar lahko parkirišče 
koristijo tudi drugi uporabniki proti plačilu parkirnine (podobno je urejeno parkirišče pri 
Kulturnem domu v lasti Incluba za goste igralnice Princess,  parkirišče za Hitovo stavbo, ipd.) 
Na parkirišču je prisoten pobiralec parkirnine, ki ročno pobira parkirnino. Stranke marketa 
Trgovske hiše imajo brezplačno parkirnino eno uro, vsi ostali uporabniki parkirnino plačajo po 
ceniku.  
Prihodki iz parkirnine pokrivajo stroške dela zaposlenih pobiralcev parkirnine. 
Na delovno mesto pobiralca parkirnine je javno podjetje Mestne storitve pred 12 leti zaposlilo 
več pobiralcev parkirnine, z namenom reintegracije težko zaposljivih oseb, ki so bile 
dolgotrajno prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, starejši, brez kvalifikacije, socialno 
ogroženi. 
Na delovno mesto pobiralca parkirnine, ki sodi med lažja delovna mesta so razporejeni 
delavci invalidi oz. delavci z zdravstvenimi omejitvami, ki so v povprečju stari 55 let. 
Pobiralci parkirnine, ki opravljajo delo običajne blagajne na parkirišču pri Trgovski hiši pa 
opravljajo tudi druga dela v okviru dejavnosti Mestnih storitev, in sicer opravljajo dela na 
recepciji MONG, vzdržujejo Mestno tržnico, kasirajo na tržnici, lepijo plakate, izobešajo 
transparenete, barvajo modre cone, opravljajo košnjo v Rafutskem parku, ipd.  
Ali gre za degradiranje človeka, pa se lahko vsakdo prepriča kar sam, saj so zaposleni 
pobiralci parkirnine zelo pripadni podjetju, fluktuacije v podjetju ni, tudi bolnišk ih izostankov je 
izredno malo. Mogoče bo kdo z odgovorom presenečen, ko bo ugotovil, da je marsikateri 
pobiralec parkirnine bolj realiziran v svojem delu, kot kak inženir in bi ga misel o degradaciji 
človeka užalila. V današnjih kriznih časih je vsako delo častno, pa čeprav manualno in manj 
zahtevno.  
V smislu širjenja dejavnosti, že tečejo dogovori tudi z Euroinvestom o prevzemu v upravljanje 
garažne hiše v Edi oz. združitvi obeh parkirišč. 
 
 
15.    SVETNIK TOMAŽ TORKAR je postavil naslednje vprašanje:       
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Naslednje vprašanje se nanaša na igrišče za Osnovno šolo Kozara. 19. 4. sem bil zelo 
vesel, ko so se stvari začele urejati, po dveh mesecih pa so stvari še zmeraj popolnoma 
neurejene oziroma nevarne. Tam se je zavarilo nazaj tiste količke in otroci se tam igrajo 
ter upam, da bo stvar čim prej dokončana, glede na to, da se že dva meseca dela in da 
bo stvar urgentno šla naprej.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje smo 

posredovali Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, ki je zadolžen za postavitev igrišča in 
nam je posredoval naslednji odgovor: 
V zvezi s ponovno postavitvijo igrišča ob OŠ Kozara lahko povemo, da zaključujemo z deli. 
Želel bi izpostaviti par dejstev, ki so bistveno vplivale na to, da dela niso potekala tako kot 
smo si želeli: 

- postavljanje igrišča ni smelo motiti pouka OŠ Kozara oziroma so se dela lahko 
opravljala v popoldanskem času (po 15.30), 

- v maju in juniju se je v športnem parku odvijalo ogromno tekmovanj, kar poleg 
rednega dela zahteva še dodatne priprave tekmovališč (od dodanega čiščenja 
športnih površin, čiščenja po prireditvah, košnje nogometnih igrišč in Športnega parka 
ter okolice (zelenice, rezanje žive meje,…) za kar imamo omejeno število 
vzdrževalcev, 

- varjenje količkov je bilo precej zamudno zaradi ponovnega brušenja plošč v tleh za 
količke, rezanja količkov na mero ter samega števila količkov (preko 70), vse skupaj 
pa je motil dež (varjenje v dežju in mokroti ni mogoče oziroma je nevarno), 

- pred začetkom postavljanja desk na svoje mesto smo čakali na postavitev dveh šest 
metrskih nosilcev in lovilne mreže za golom, saj nismo želeli, da bi otroci (oziroma 
uporabniki igrišča) po postavitvi ograje na svoje mesto takoj začeli z igranjem 
nogometa. S tem bi ponovno v slabo voljo spravljali uporabnike varovanih stanovanj, 
ker bi žoge ponovno letele v stanovanja. 

 
 
16.    SVETNIK SREČKO TRATNIK  je postavil naslednje vprašanje:   

V kakšni fazi je realizacija javne razsvetljave, ki je bila tudi na tem mestnem svetu 
sprejeta, da bo realizirana? Če je potrebno za naslednjo sejo lahko pripravim tudi 
dokumente kdaj in kje. Se pravi, javna razsvetljava v naselju Varda in do naselja Varda.  
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Iz Odloka o proračunu za leto 2012 in Odloka o proračunu za leto 2013 ter iz Načrta razvojnih 
programov za obdobje 2012- 2016 je razvidno, da v tem obdobju ni predvidenih sredstev za 
širitev mreže JR na območju MONG.  
Glede na to, da je do naselja Varda zgrajena začasna cesta in da je v fazi projektiranja 
Ščedenska cesta, ki bo osnova tudi za priključno cesto proti Vardi, bo najprej potrebno urediti 
projektno dokumentacijo. Javna razsvetljava »proti Vardi«  bo sestavni del cestne investicije, 
ko bo le ta uvrščena NRP in v proračun MONG. 
 
 
17.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:  

Najprej bi se navezala na stavbo Ede. Kot sem slišala, je tam zgrmela ena plošča iz 
fasade in na srečo ni poškodovala nikogar. Tudi poročalo se kaj dosti ni o tem, seveda 
ta stavba je v mestu eminentna, kakršna je. Verjamem, da si ne želi imeti črne pike, 
daleč od tega, vendar je tu vprašanje varnosti občank in občanov. Namreč, če se je 
zgodilo enkrat, se lahko zgodi tudi drugič, ker očitno delo ni bilo kvalitetno opravljeno.  
Zato sprašujem v skrbi za naše ljudi, pa tudi zame v končni fazi in moje otroke, saj 
hodimo tam mimo, ali se je mogoče s strani mestne občine kaj ukrepalo? Ali se je 
mogoče poslalo ustrezne službe v pregled in podobno? To bi želela vedeti. 
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Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Ukrepanje ali pregledi v 
takih primerih ne sodijo v pristojnost mestne občine, saj gre za gradnjo oz. zgradbo v zasebni 
lasti. K intervenciji niso bile pozvane niti naše službe iz sistema CZ. Verjamemo, da so 
pristojne službe ukrepale, po informacijah, ki smo jih pridobili pa ocenjujemo, da se lastnik 
zaveda odškodninske in širše družbene odgovornosti.  
 
 
18.   SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:  

Druga zadeva, ki me žuli so podgane v Novi Gorici. Mislim, da so se razmnožile do take 
mere, da tudi že spet ogrožajo ljudi. Prav tako sem prebrala, da je v Novi Gorici bilo kar 
nekaj primerov mišje mrzlice, ki jo prenašajo ravno glodavci. Zato tudi v skrbi za zdravje 
občank in občanov sprašujem, kolikokrat letno se izvršuje deratizacija in kdaj je bila 
zadnjič izvršena? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Po 
podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica so bili v zadnjem času registrirani štirje 
primeri pojava mišje mrzlice in sicer dva na Tolminskem in dva na območju Ajdovščine. V 
Novi Gorici primerov obolenj ni bilo. Mišja mrzlica se v Sloveniji pojavlja vsako leto s 
posamičnimi primeri, pretežno v poletnih in jesenskih mesecih. Obolenje se običajno pojavlja 
ko se ljudje več zadržujejo v naravi oziroma opravljajo poljska dela. Pogosto je povezana z 
opravili na vrtu, polju, dejavnostmi v naravi, taborjenjem, kopanjem, zlasti na divjih kopališčih, 
rekreacijo oziroma čiščenjem mest, kjer so vidni sledovi in ali iztrebki glodavcev. Bolezen se 
pogosteje pojavlja na podeželju, pojavlja pa se tudi v mestih, kjer glodavci z iztrebki okužijo 
predmete in hrano v kleteh, skladiščih. Povzročitelj kroži v naravnih žariščih predvsem med 
glodavci, kot so miši, voluharji in podgane, ki so kronični nosilci. Povečano število obolenj je 
običajno povezano s povečanim številom miši in podobnih glodavcev. Ljudje smo naključni 
gostitelji virusa. Predpostavlja se, da se bolezen z glodavca na človeka prenese preko 
vdihavanja delcev izločkov glodavcev. Virus se izloča s sečem, iztrebki in slino okuženih 
glodavcev. S temi iztrebki se okuži hrana, voda in okolje. Bolezen se ne prenaša s človeka na 
človeka. 
Področje deratizacije ureja Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo – ZNB-
UPB1), (Uradni list RS, št. 33/2006). Na podlagi 30. člena Zakona je minister za zdravje izdal 
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 
(DDD), (Uradni list RS, št. 88/2000). Pravilnik določa strokovne in prostorske pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati izvajalec dejavnosti DDD in sredstva, ki jih mora izvajalec zagotoviti pri 
izvajanju dejavnosti. V skladu z zakonom je obvezna deratizacija v primeru pojava nalezljive 
bolezni v skladu z ugotovitvami zdravstvenih zavodov in zdravstvene inšpekcije. Zakon tudi 
določa, da se izvajajo splošni in posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 
bolezni v javnih in komunalnih objektih, gospodarskih in drugih organizacijah ter 
stanovanjskih hišah, kamor spada tudi deratizacija. Zakon zavezuje Ministrstvo za zdravje, da 
določi obvezni program preventivne dezinsekcije, dezinfekcije in deratizacije, vendar pa 
Ministrstvo tega programa do danes  še ni sprejelo.  
Na območju MONG izvaja po naročilu družbe Komunala deratizacijo Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor, Enota Koper, v skladu s strokovno doktrino preventivno dvakrat letno, 
spomladi in jeseni, v javnih in komunalnih objektih, gospodarskih in drugih organizacijah ter 
stanovanjskih hišah. Izvedbo akcije plačajo upravljavci javnih in komunalnih objektov in 
lastniki gospodarskih in drugih organizacij ter lastniki stanovanjskih objektov. Zadnja 
deratizacija je bila po podatkih družbe Komunala izvedena konec maja. Posebej skrbi za 
deratizacijo na kanalizacijskem omrežju, ki ga ima v upravljanju, podjetje Vodovodi in 
kanalizacija. Zanj izvaja deratizacijo pooblaščeni izvajalec za to dejavnost dvakrat letno, prav 
tako v spomladanskem in jesenskem času. Nazadnje je bila deratizacija opravljena sredi 
meseca marca. 
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19.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   
Glede na to, da je čas poletja, čas življenja na prostem, rekreacij in podobno, sem 
dobila od uporabnikov trim steze v Panovcu informacijo, da je ta steza zelo slabo 
vzdrževana. Zanima me, kdo jo vzdržuje, kdo bi jo moral vzdrževati in kdaj bodo te 
pomanjkljivosti odpravljene?  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Vprašanje smo 

posredovali Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, ki upravlja z omenjeno športno površino 
in nam je posredoval naslednji odgovor: 
Zavedamo se pomena, ki ga ima trim steza za občane Nove Gorice. Toda gozd Panovec je 
zaščitena enota in zaradi tega je potrebno pri posegih vanj delo usklajevati z Zavodom za 
gozdove ter Zavodom za varovanje naravne in kulturne dediščine. Na zavodu skrbimo 
predvsem za periodično košenje trim steze. Tako je v kratkem predvidena ponovna košnja 
tudi na trim stezi v Panovcu. Pogostost košnje je odvisna od zaraščenosti steze ter od 
razpoložljivosti kadra na zavodu. Nekoliko višje rastlinstvo je le na delu steze pod 
daljnovodom, kjer je več svetlobe in zaradi tega tam rastlinje hitreje raste. Zaradi odsotnosti 
vzdrževalcev (koriščenje dopusta pred upokojitvijo), ogromnega števila tekmovanj v Športnem 
parku, koriščenja dopustov ter vzdrževanja, obrezovanja žive meje in košnje vseh ostalih 
površin, je ponovna košnja trim steze predvidena v tem tednu. 
 
 
20.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Prav tako je zelo velik problem parkiranje na Cankarjevi, Rejčevi in Erjavčevi ulici. To je 
zgodba o kateri govorimo že nekaj let. Se pravi, problem mirujočega prometa in tudi 
problem lastništva, vsaj na Cankarjevi, zaradi nerešenih problemov v razmerju z SGP-
jem. Ko sem vprašala v kateri fazi to je, sem dobila zelo aroganten odgovor župana, da 
bodo te zadeve reševali brez mestnega sveta. Zato sprašujem, kaj se dogaja z 
reševanjem mirujočega prometa na teh treh ulicah, če se sploh kaj dogaja?  

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

Parkiranje na Rejčevi, Erjavčevi in Cankarjevi ulici je enako pereč problem kot na drugih 
ulicah v mestu. Parterni prostor je bil v mestu doslej žrtvovan počivališčem za avtomobile v 
daleč prevelikem obsegu. Če naj bo mesto prijazno meščanom, če naj jim omogoča varne in 
udobne sprehode, je nesmiselno spreminjati parke v parkinge. Dodatna parkirna mesta bo 
potrebno iskati v parkirnih hišah, nad tlemi ali pod tlemi. Na območju Cankarjevega naselja 
težavo žal dodatno zapleta še nerešen spor o lastništvu odprtih površin in prav tam imamo že 
pripravljene domišljene tehnične rešitve za prostoru prijazen način podvojitve sedanjih 
parkirnih površin. Proučujemo tudi možnost izgradnje parkirne hiše na lastnem zemljišču na 
tem območju in na drugih lokacijah v mestu. 
  
 
21.    SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:   

Glede na to, da je nekaj naših svetnikov že predlagalo točke dnevnega reda v bodoče, 
da bi bili svetniki bolj seznanjeni z določenim dogajanjem, predlagam oziroma 
sprašujem, v kateri fazi je obljubljena prenova Bevkovega trga, kar naj bi resnično 
poseglo v izgled mesta in če nas lahko svetnike seznanijo na eni izmed točk na 
naslednji seji?  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Za Trg Edvarda Rusjana 

je izdelana Idejna zasnova IDZ in pridobljeni so projektni pogoji soglasodajalcev. Iste 
aktivnosti potekajo tudi za urejanje Bevkovega trga. Obe zasnovi bosta združeni v enovito 
nalogo, za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. S tem gradbenim dovoljenjem se bo 
MONG prijavila na 6. javni poziv za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj do 
konca letošnjega leta. 
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22.    SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal naslednji predlog:   
Prosil bi upravo, da naroči družbi Euroinvest, da nemudoma povrne v prvotno stanje 
ploščad pri Rusjanovem spomeniku. Stanje je trenutno katastrofalno in v bistvu kvari 
podobno mesta. Prepričan sem, da Rusjanov trg ne bo tako hitro realiziran kot se zdi, 
zato ne potrebujem odgovora oziroma izgovora na to mojo prošnjo, da se bo to takrat 
urejalo. Želim pa seveda, da se to izvede, ker je investitor to dolžan. Želim si, da bi dali 
več na Rusjanove izjemne dosežke in na samo obeležje, ki je praktično arhetip 
Novogoričanov. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Družba Euroinvest je res 

dolžna povrniti v prvotno stanje ploščad pri Rusjanovem spomeniku, zato smo jih pozvali k 
primerni ureditvi okolice. Po zagotovilih direktorja bo okolica urejena v roku dveh mesecev. 
 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 
 

 
1. SVETNICA KAJA DRAKSLER je zrazila nezadovoljstvo, ker ni prejela dopolnilnega 

odgovora:  
Na prejšnji seji sem podala nestrinjanje s prejetim odgovorom, vendar nisem dobila 
odgovora oziroma dodatne razlage. Vprašala sem po strokovnih podlagah, ki so bile 
uporabljene za pripravo prometne ureditve v Solkanu. Kot že rečeno, sem odgovor po 
tehnični plati sicer dobila, torej, koliko je ta zadeva stala, to je približno 66.500,00EUR.  
Zanima pa me, na podlagi česa so bili dopuščeni takšni posegi v prostor, kot npr. 
krčenje površin za pešce in kolesarje in namenjanje le-teh za parkirna mesta? Po 
Sloveniji in drugod po svetu je praksa obratna. Ne širimo površin za pešce za to, da 
ustvarjamo nova parkirna mesta.  
Zanima me, ali so takšni posegi v prostor sploh dovoljeni in skladni z zakonskimi 
predpisi? V 9. členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor piše, citiram: 
''Naselja in drugi posegi v prostor se urbanistično načrtujejo tako, da je njihova 
urbanistično arhitektonska podoba usklajena s krajinskimi značilnostmi, z naravno in 
kulturno dediščino in tipologijo regionalne arhitekture ter z drugimi naravnimi in z delom 
pridobljenimi vrednotami okolja.''  Drugi del 17. člena pravi: ''Pri razmeščanju parkirnih 
površin za osebne avtomobile in določanju njihove velikosti, je potrebno upoštevati 
značaj in funkcijo obravnavanega območja ter število in gostoto prebivalcev oziroma 
delovnih mest in število obiskovalcev na tem območju. Parkirne površine morajo biti 
razmeščene tako, da ne vplivajo škodljivo na naravno in kulturno dediščino in da ne 
motijo delovnega in bivalnega okolja.''  
To je le nekaj primerov. Prepričana sem, da lahko tudi v drugih veljavnih zakonskih aktih 
in drugih predpisih najdemo člene, ki govorijo v prid moje pripombe, zato me res 
zanimajo strokovne podlage, na podlagi katerih so se te odločitve glede prometne 
ureditve v Solkanu sprejele.  
 

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

odgovor: Bivanjske razmere so bile v Solkanu dolga leta zaradi velike obremenitve 
utesnjenega urbanega prostora s tranzitnimi tokovi motornega prometa na meji znosnosti. Po 
izgradnji obvoznice so se pritiski v opazni meri zmanjšali, vendar so težave nedvomno še 
velike. Solkan je potreben celovite ureditve in sanacije, humanizacije javnega prostora, zato 
so urbanistične smernice za takšne ukrepe ves čas jasne. Javni odprti prostor je potrebno 
oblikovati tako, da bodo površine prijazne in udobne za pešca in kolesarja, da pa bodo 
dopuščale tudi pretok motornega prometa, ki pa naj se potrebam pešca in kolesarja podreja. 
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Na željo KS je bila v kraju izvedena nova prometna ureditev, ki naj bi bila le začasnega 
značaja. Tej ureditvi ne moremo oporekati strokovnega pristopa, žal pa je šlo za omejen in 
ozko segmentiran pristop le enega vidika stroke, ki je pri takšnih ureditvah potrebna. Ureditve 
so zagotovo skladne s predpisi, ki urejajo prometne tokove, popolnoma pa so zanemarile 
načela urejanja in humanizacije prostorov starih naselbinskih jeder, saj k urejanju ni bila 
povabljena in ni sodelovala urbanistična stroka. Zato je nujno prišlo do temeljnega 
nesporazuma, pešci in kolesarji so bili svoj življenjski prostor prisiljeni odstopiti avtomobilom 
namesto, da bi se zgodilo nasprotno. Prometna ureditev je le začasna. Ko bomo urbani 
prostor solkanskega jedra urejali trajno in dokončno, bomo zagotovo sledili vsem normam in 
zahtevam, ki so v svetu običajne in uveljavljene pri urejanju meščanom prijaznega in 
prijetnega javnega prostora. 

 
 
2. SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:  
Postavil sem vprašanje o razvoju naše univerze in normalno, da nisem zadovoljen s 
takim odgovorom. Kdo bi pa bil, če ti napišejo štiri vrstice o zadevi, ki je po moje 
najpomembnejša za razvoj našega okolja, naše družbe.    
Zato predlagam, da ustrezne službe pripravijo zgodovinski potek, ki ni tako dolg, saj ni 
od prve svetovne vojne naprej, je samo od leta 2000 ali še malo manj, in sicer kako je 
sploh potekala vsebinsko in seveda tudi prostorsko umestitev univerze v ta naš prostor. 
Iz tega bomo lahko končno dobili svetniki in svetnice ter verjetno tudi občani in občanke 
vpogled, kako se ne pristopa k taki zadevi oziroma, da ne rečem še kakšne bolj hude 
besede.  
Tako, da pričakujem na naslednji seji kratek zgodovinski pregled od začetka ideje, ko je 
bila podpisana pogodba, saj menim, da je bil to eden zadnjih lepih dogodkov v zvezi z  
univerzo na gradu. Tu je bilo celotno državno vodstvo in mislim, da potem nikoli več v 
Novi Gorici ni bilo tega in to je bil simbolen pomen, da to univerzo zaženemo. In kaj smo 
dobili danes? Nič. Prosim, da se enkrat naredi konec temu in to zgodovino taka kot pač 
je samo zapišemo in da se lotimo delati. 

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

odgovor: Zgodovinski potek vsebinskega in prostorskega umeščanja univerze v naš prostor 
bomo pripravili do naslednje seje mestnega sveta, saj, kljub relativno kratkemu predlaganemu 
razdobju zgodovinske analize, terjajo nabor, pregled, izbor in ureditev za prikaz relevantnih 
podatkov več časa kot ga je dopuščal neobičajno zgoden sklic tokratne seje. 

 
 
3. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom: 
Drugo vprašanje se je nanašalo na izvrševanje sklepa mestnega sveta. Tu se nadaljuje 
moja ugotovitev, da se sklepi mestnega sveta enostavno spregledajo in ne izvršijo. Na 
dveh sejah mestnega sveta je ta mestni svet sprejel sklep, da je potrebno 
koncesionarju,  ki  izvaja vzdrževanje, urejanje mestnih cest v mestni občini, naložiti 
obvezo pred likvidacijo fakture nek podpis s strani zadolženih po KS, ki bodo s tem 
podpisom potrdili, da so bila ta dela tudi dejansko izvršena. Dvakrat je bil takšen sklep 
sprejet, v odgovoru pa zasledim, da iščejo možnost, kakor bi uskladili te aktivnosti med 
zainteresiranimi KS in izvajalcem.  
Glejte, po mojem mnenju bo izvajalec dolžan to narediti, če bo hotel dobiti plačano, v 
kolikor bo seveda občinska uprava sklep spoštovala. Pri KS pa ne vidim nobene težave, 
kajti prepričan sem, da so vsi zelo zainteresirani, da spremljajo kvaliteto in količino 
izvedenih del na cestah, ki služijo predvsem njim.  
Ob tem bi pa še spomnil, da če ima občinska uprava občutek, da nekatere KS ne želijo 
biti aktivne pri teh postopkih, naj uporabijo enak sistem kot so ga uporabili pri 
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podaljševanju urnikov lokalov, kjer so uvedli prakso brez vprašati KS, da v kolikor KS 
pismeno ne potrdi strinjanja ali ne strinjanja s takim predlogom oziroma, če ne 
odreagira, bo poklicana na soočenje v prostore občinske uprave. Naj tudi v tem primeru 
uporabijo tak sistem. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji dopolnilni 

odgovor:  
Razlog za to, da se sklep Mestnega sveta MONG, ki nalaga krajevnim skupnostim potrjevanje 
obsega opravljenih del koncesionarjem še ne izvaja je v tem, da je način usklajevanja in 
nadzora del v okviru javne službe med občino in koncesionarji že določen in utečen, saj ga 
predvidevajo posamezne koncesijske pogodbe. Ta pa ne predvideva obveznosti, da KS  
potrjujejo obseg opravljenih del pred izstavitvijo faktur koncesionarjev.  
Kljub temu bomo v najkrajšem možnem času obvestili vse koncesionarje, ki izvajajo javno 
službo urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
MONG in vse krajevne skupnosti o sprejetem sklepu mestnega sveta št. 309-7/2011-4 z dne 
15.3.2012. Tako bodo koncesionarji morali poročila o opravljenih delih pošiljati v potrditev 
vsem KS, kjer bodo dela opravljena, krajevne skupnosti pa bodo morale obseg opravljenih del 
potrditi oz. zavrniti v določenem roku, saj se bo v nasprotnem primeru štelo, da je potrditev 
dana. Potrebno pa je upoštevati, da kakršna koli dodatna finančna sredstva za te namene 
niso predvidena. 
 
 
4. SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Na prejšnji seji sem podal nezadovoljstvo oz. nestrinjanje s prejetim odgovorom v zvezi 
z brezdomstvom. Potem mi je oddelek za družbene dejavnosti posredoval odgovor, ki je 
naveden pod točko 32., se pravi odgovor kolegici svetnici Kaji Draksler, ki je postavila 
tudi podobno vprašanje. Problematika je ista, ampak so naju kar združili v paket. 
Mogoče je še najboljše, da naju skupaj posedejo, da se ne bi oba javljala.  
Tu sem podal eno pobudo in sem županu predlagal, da naj se da ta odgovor, ki mi je bil 
podan s strani občinske uprave oziroma oddelka, v Primorske novice, zaradi tega, da 
bodo ljudje imeli možnost prebrati kakšne odgovore sploh dobivamo.  
Poudaril bi, da si ne jaz in verjamem, da tudi ne ostali, vprašanj in pobud izmišljujemo 
sami, ampak nam jih povedo ljudje in potem ko le-ti vprašajo kakšen odgovor si dobil, 
me je včasih resnično sram, da jim moram povedati to kar je.  
Podal sem vprašanje v zvezi z brezdomstvom, s problematiko, ki se dogaja v centru 
Nove Gorice ob sobotah, ob nedeljah, o nadlegovanju občanov in podobnih zadevah. 
Tu pa sem dobil odgovor, da se bodo razno razne organizacije še širile, da bodo 
strokovno pomagale, itd.  Zgleda kot da to stvar še podpiramo in  hočemo, da je tako. 
Mislim, da občani tega nočejo in da občina, če je že toliko sposobna, da tem ljudem 
omogoči stalno bivališče na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, mora biti tudi sposobna 
reševati te zadeve, ki se dogajajo v centru ter vsako sprenevedanje s strani oddelka in 
župana ter leporečenje po razno raznih radijih, je zame nesprejemljivo.  
Rad bi samo to, da v Novi Gorici lepo živimo, da tisti, ki delajo, si to zaslužijo in da ob 
nedeljah lahko greš ponosno skozi svoje mesto. Resnično pa nisem tu v tem nadaljnjem 
odgovoru številka 32. zasledil niti malo tega. Ali boste toliko korajžni in ta odgovor, ki ste 
mi ga posredovali, podali v Sobotno prilogo, ali pa v Primorske novice, da bodo ljudje 
videli kakšno je razmišljanje? Mogoče pa se poišče nekakšna druga pot, če jo občina ne 
zna sama rešiti oziroma, da pride nekdo drugi in da reši zadeve v Novi Gorici. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti  je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Mestna občina 

Nova Gorica je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna izpolnjevati svoje zakonske obveznosti 
na področju socialnega varstva, prizadeva pa si, da z različnimi dodatnimi programi pomaga 
različnim ranljivim populacijam v lokalnem okolju, kamor spadajo tudi brezdomci. 
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Osebe, ki si drugače ne morejo urediti stalnega prebivališča, niso prijavljene na naslovu Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, oz. občine temveč na naslovu Delpinova 18B, 5000 
Nova Gorica, na naslovu Centra za socialno delo Nova Gorica. Naslov je na Trgu Edvarda 
Kardelja 1 ostal še nekaj časa po selitvi Centra za socialno delo Nova Gorica v nove prostore. 
Občina v zvezi s prijavo oseb, ki nimajo stalnega prebivališča, nima nobenih pristojnosti ter ne 
vodi nobenih postopkov. 
Znano nam je, da je dogajanje v ožjem mestnem središču povezano z brezdomci, za 
marsikoga moteče. Kot smo že navedli v odgovoru na isto temo na prejšnji seji, preverjamo 
možnost ureditve dodatnih kapacitet za brezdomce v Dnevnem centru za uporabnike 
prepovedanih drog Nova Gorica, kjer bi imeli možnost, da se umijejo, si skuhajo in prenočijo. 
Razen prenočitve imajo ostale možnosti že sedaj na voljo, že sedaj se lahko v času delovanja 
Dnevnega centra zadržujejo tam. Zaposleni v Dnevnem centru so sicer tudi redno prisotni 
med novogoriškimi brezdomci in jih seznanjajo z možnostmi, ki jih imajo na razpolago v 
dnevnem centru. 
O reševanju problematike brezdomstva v Novi Gorici v smislu zagotovitve ustreznega 
programa, ki brezdomnim osebam nudi zadostitev vsakodnevnih najnujnejših življenjskih 
potreb kot v smislu dolgoročne stanovanjske, materialne in socialne rešitve posameznikove 
situacije, moramo vsakoletno poročati tudi Varuhu človekovih pravic, zato si v sodelovanju z 
vsemi institucijami v lokalnem okolju, ki kakorkoli delujejo na področju brezdomcev, 
prizadevamo za ustrezno rešitev.  
 
 
 
 
             VIŠJI SVETOVALEC ZA MS 
                                                                                                        Miran Ljucovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


