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P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih 5. seje mestnega sveta, ki je bila 31. marca  2011 
 
 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti: 
• Odlok o poračunu MONG za leto 2011 
• Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v MONG 
• Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v 

MONG 
• Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG. 
 
 
Izdani  so bili sklepi: 
 
• o sprejemu poročila o izdanih sklepih 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. marca 

2011 
• k 2. točki: na aprilski seji Mestnega sveta MONG se kot posebno točko dnevnega 

reda obravnava stališča oz. usmeritve mestnega sveta k pripravi osnutka Zakona 
o igrah na srečo 

• o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Dijaškega doma Nova 
Gorica 

• o sprejemu letnega programa športa v MONG za leto 2011 
• o sprejemu letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2011. 
 
 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 
 
• Županu mestne občine: 

- Svetnice Patricije Šulin – naslednje vprašanje: 
Začela bom z Goriško pokrajino. Ko vsi vemo, je vladni predlog regionalizacije 
Slovenije na šest pokrajin, ki izhaja iz ozemeljske členitve na šest škofij. Po 
predlogu bi regije postopoma prevzele nekatere funkcije države in občin, ki bi na 
začetku zajemale prostorsko načrtovanje, skladnost regionalnega razvoja, varstvo 
okolja, promet ter posamezne dejavnosti na področju javnih služb regionalnega 
pomena. Goriška bi po zdajšnjem predlogu vlade postala skupaj z južno 
Primorsko enotna primorska pokrajina s sedežem v Kopru. Tako bi Nova Gorica 
izgubila svojo naravno in zgodovinsko funkcijo regijskega središča.  
Svetniška skupina SDS meni, da si moramo vsi prizadevati za to, da Goriška 
postane samostojna pokrajina, saj je to namreč eno od ključnih razvojnih vprašanj 
na Goriškem. S t.im. skupno primorsko pokrajino s sedežem v Kopru namreč 
Goričani nimamo nič skupnega, niti zgodovinsko niti prometno niti gospodarsko in 

 



niti razvojno. Tudi za MONG bi to pomenilo, da bo pahnjena v situacijo 
vzdrževanja večjega dela regijske infrastrukture, saj bo tako ali tako ostala 
regionalno središče, kar pomeni, da bo hočeš nočeš morala prevzeti del 
pristojnosti pokrajine. Kot vse kaže, prioriteta te vlade ni oblikovanje pokrajin, pa 
tudi sicer je za sprejetje pokrajinske zakonodaje potrebna dvotretjinska večina, do 
česar pa bo verjetno težko prišlo.  
Sprašujem, kakšne so aktivnosti župana v zvezi z ustanovitvijo samostojne 
Goriške pokrajine in kaj konkretno je bilo na tem storjenega? 

 
 
• oddelku za splošne zadeve: 

- svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo: 
V avli mestne občine je postavljena razstava o delu priznanega arhitekta Vojteha 
Ravnikarja. Arhitekt je veliko delal tudi v Novi Gorici in s tem zagotovo pustil svoj 
pečat mestu. Naj omenim samo nekatere objekte, ki so plod njegovega dela: 
gledališče, knjižnica, majske poljane, in drugi prostorski načrti. 
Pristojnim službam MONG in komisiji za poimenovanje ulic dajem pobudo, da se 
eno prvih novih pomembnejših poimenovanj v mestu poimenuje po cenjenem 
arhitektu Vojtehu Ravnikarju. Ena takih možnosti je lahko tudi poimenovanje dela 
»Majskih poljan«, kjer nenazadnje stoji tudi eno njegovi novejših del, stolpič 
imenovan »cedra« ob Prvomajski ulici. 

- svetnika Antona Peršiča – naslednjo pobudo: 
Imam eno kratko pobudo, sicer pa je bolj praktična. Predlagam, da se dokončno 
gradivo proračuna MONG svetnikom dostavi v pisni in vezani obliki.  
Obrazložitev. Proračun MONG je tako kot Statut mestne občine ali Poslovnik 
mestnega sveta, zelo važen dokument, ki je pri delu in odločanju svetnikov v času 
svojega trajanja uporaben, če je v pisni obliki. Elektronska oblika je težko čitljiva in 
primerljiva, zato je kopiranje dokončnega dokumenta primernejše in cenejše kot 
tiskanje na domačih tiskalnikih vsakega posameznega izvoda. 

- svetnika  Tomaža Horvata, mag. – naslednje vprašanje: 
Zanima me, kdo je upravljalec stavbe bivšega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici. 
To me zanima predvsem iz neke ideje, ki je prišla tako iz Goriškega muzeja kot 
nekaterih državnih služb kot sta policija in carina, in sicer v smislu ureditve muzeja 
oz. prikaza mejnega prehoda, morebiti muzejske zbirke, da bi se ta del zaokrožil 
skupaj s tem trgom v neko celoto. Tako bi imeli ljudje, ki bodo za nami, neko 
predstavo, kaj je pomenila meja oz. kaj  je pomenila ta fizična ločitev za prebivalce 
Nove Gorice in Gorice. Menim, da bi s tako minimalno zbirko z minimalnimi 
stroški, kjer bi participirali tako državni organi kot Goriški muzej in morebiti mestna 
občina, le ohranili nek zgodovinski spomin na te čase, ki so bili za nekatere 
travmatični, za druge mogoče tudi ne. Vendar ljudje bodo imeli nek spomin oz. 
vizijo, kako se je živelo na tem delu Nove Gorice. 
Zato sprašujem, kdo je upravljalec te stavbe in ali je mogoče ta mejni prehod oz. 
to točko prenesti na mestno občino, da bi bila ona upravljalec zato, da bi se na 
tem mestu uredila neka manjša muzejska zbirka. 

 
 
• oddelku za družbene dejavnosti: 

- svetnice Kaje Draksler – naslednjo pobudo: 
Pa še svetniška pobuda. Na MONG naslavljam pobudo, naj uvede vsakoletni 
razpis in pripadajoče nagrade za diplomska in magistrska dela, ki iščejo rešitve in 
ponujajo vizije gospodarskega, turističnega, prostorskega, arhitekturnega itd. 
razvoja območja MONG. Mlade kreativne in inovativne študente bi tako 
vzpodbudili k usmeritvi v reševanje problematike lokalnega okolja. Prav gotovo bi 
s tem samo pridobili vsi. Mladi, ki bi se posebno izkazali, bi za vložen trud bili 

 



nagrajeni, mestna občina pa bi pridobila nekaj svežih idej, ki bi jih lahko v enaki ali 
pa spremenjeni obliki tudi udejanila. 

- svetnice Kaje Draksler – naslednje vprašanje: 
V SDS preko interesnih organizacij posebno skrb namenjamo skrbi za šibkejše 
družbene skupine, skrbi za naše starejše državljane in občane pa posvečamo 
prav posebno pozornost. Kot vemo, je Dom upokojencev Nova Gorica 
prepotreben obnove. Kot smo izvedeli iz medijev, je pogodba z Domom 
upokojencev na trhlih nogah oz. je padla v vodo, kar za nedoločen čas odmika 
tudi selitev dela oskrbovancev Doma upokojencev Nova Gorica in posledično 
obnovo omenjenega objekta. Kot sem seznanjena, občina sicer nima nikakršne 
zakonodajne obveze, da se v problematiko aktivno vključi, vendar je skrb za naše 
starejše občane prav tako pomembna kot skrb za otroke, mladostnike in ostale 
družbene skupine. 
Zanima me, kaj je MONG do sedaj naredila za rešitev nastale situacije? Ali bo 
MONG v tem letu aktivno pristopila k reševanju problematike Doma upokojencev 
Nova Gorica in ali bo MONG prispevala denarna sredstva za obnovo objekta?  
Predlagam tudi, da MONG, v kolikor je to seveda mogoče, razmisli o ustanovitvi 
občinskega sklada, ki bi starejšim občanom, ki si oskrbovalnine v Domu 
upokojencev Nova Gorica ne morejo privoščiti, in zaradi takšnih ali drugačnih 
omejitev izpadejo iz državnega sistema subvencioniranja, pod ostrimi kriteriji in 
seveda nadzorom, subvencioniral visoko oskrbovalnino, ki si jo marsikdo ne more 
privoščiti. 
 

 
• Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe: 

- Svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednjo pobudo: 
Glede na to, da je prehod za pešce pred občino zgledno urejen, predlagam, da se 
na isti način označi oz. uredi še prehoda za pešce pred Perlo in pred Dolcevito. 
Pred kratkim se je tam zgodila prometna nesreča in menim, da je taka osvetlitev 
oz. označite prehoda za pešce primerna; še posebej, ko je slabo oz. deževno 
vreme, megla, je to zelo koristno. Tako z relativno majhnimi sredstvi poskrbimo za 
to, da se na tem mestu poveča varnost pešcev. 

- svetnice Ana Marije Rijavec – naslednje vprašanje: 
KS Trnovo me je prosila, naj vam predstavim problem, ki so ga krajani na zboru 
krajanov Trnovo povedali. 
V KS Trnovo krajani opozarjajo na večletno problematiko v zvezi z kontejnerjem 
za kosovne odpadke, ki je lociran tik za objektom Kulturnega doma na Trnovem, 
praktično ob vhodu v garderobe v Kulturni dom. Prav gotovo kontejner za kosovne 
odpadke tja ne sodi. Zato krajani dajejo pobudo, da se najde ustrezna lokacija za 
kontejner za kosovne odpadke tako za krajane Trnovega, krajane Voglarjev in 
krajane Sedovca in Podgozda. 
V zaselku Sedovec-Podgozd, kot tudi v nekaterih drugih vaseh na območju 
MONG, se je število stanovanjskih enot in prebivalcev povečalo, število 
kontejnerjev za zbiranje odpadkov pa je ostalo isto. Prav tako ni kontejnerjev za 
ločeno zbiranje odpadkov, kar je nerazumljivo. 
Ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih je eden od prvih korakov k 
reševanju obremenjevanja okolja. Tako komunalna podjetja ločeno zbirajo papir, 
steklo, plastenke in pločevinke, odpadni papir in karton ter biološke odpadke. 
Skoraj nerazumljivo je, da v današnjem času še vedno nima vsak sklop naselij že 
urejenih ekoloških otokov, za kar bi morala skrbeti Komunala Nova Gorica in kar 
bi moral biti tudi interes MONG. 
V Prvačini recimo prebivalci odlagajo ob kontejnerjih razne pnevmatike, azbestne 
plošče in ostali okolju neprijazen material, ki je tja najverjetneje pripeljan iz bližnjih 
gradbišč. Za predmete, ki jih zaradi velikosti ali teže ni možno odložiti v običajne 
zabojnike, bi bilo priporočljivo nekajkrat letno organizirati kosovni odvoz. 

 



V skladu z zgoraj napisanim sprašujem, kdaj in kako se bo zadevna problematika 
rešila in predlagam, da čimprej pristopite k reševanju problematike in ustrezno 
ukrepate, kolikor je mogoče, saj vam to nalaga tudi Uredba o ravnanju z odpadki, 
ki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, 
posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov. 
Drugi problem, ki so mi ga člani KS predočili, pa je dejstvo, da so v zaselku Zavrh 
(pri Voglarjih) gospodinjastva še vedno brez vodovoda, prav tako nekatera 
gospodinjstva, ki so locirana izven strnjenega haselja Trnovo in Nemci. Oskrba s 
pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje 
te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. 
Zato sprašujem, kdaj bo občina pristopila k navedeni problematiki zaselkov z 
oskrbo s pitne vode. 

- svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo: 
Občinski upravi bi podal eno pobudo, in sicer za eno stvar, na katero smo svetniki, 
vsaj tisti starejši, opozarjali že leta in leta, vendar vedno so bili neki izgovori, tako 
da se stvari niso realizirale.  
V Novi Gorici na  Cankarjevi, Lavričevi in Ul. XXX. Divizije se opaža, da je 
največja problematika s parkirnimi mesti z umirjenim prometom in prebivalci oz. 
stanovalci blokov, ki tam stanujejo, imajo resnične težave, ko vsako jutro s strani 
redarske službe dobijo listek na svojem parkiranem avtomobilu. Vendar dejansko 
nimajo kje parkirati.  
Tamkajšnji prebivalci zbirajo podpise in peticijo, vendar mislim, da to ni potrebno. 
Predlagam, da oddelek pripravi študijo možnosti novih parkirnih mest na Ul. XXX. 
Divizije za umiritev mirujočega prometa in da bi ulico dali v stanje kot je nekoč že 
bila, se pravi, da bi se naredilo enosmerno ulico. Mislim, da bi s tem umirili promet 
v mestu in pridobili prepotrebna parkirna mesta. 
 
 

• oddelku za okolje in prostor: 
- svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo: 

Moja svetniška pobuda se bo nanašala na ureditev mesta.  Mesto Nova Gorica je 
čedalje bolj zanemarjeno in neurejeno. Samovolja in nered se iz leta v leto 
stopnjujeta. Stanovalci barvajo stanovanjske bloke v kričeče barve brez reda in 
okusa, na fasade montirajo in obešajo vse mogoče, vsak po svoje spreminjajo 
okna in balkone, prisvajajo si javne zelene parkovne površine in jih drobijo v 
kičaste gredice, obiskovalci mesta puščajo vozila vsepovsod, na prehodih in 
pločnikih, na zelenih površinah, sredi mesta bivakirajo v kampih cele tedne, 
reklamne in usmerjevalne table si postavlja vsak podjetnik po svoje, kjer se mu 
pač zazdi in koristi. Lastniki lokalov zasedajo, si prisvajajo in ograjujejo javne 
površine, sicer namenjene pešcu. In še je tega. Mesto postaja sračje gnezdo brez 
vsakega reda.  
V zadnjem času je veliko slovenskih mest s podobnimi težavami začelo uspešno 
vzpostavljati red in zato najprej sprejelo primerne odloke, ki postavljajo merila za 
primerno ravnanje občanov v skupnosti in tudi sankcionirajo kršenje dogovorjenih 
meril.  
Dajem pobudo, da tudi mestna uprava Nove Gorice pripravi primeren odlok, ki bo 
skrbel za osnovna pravila življenja in ravnanja v tem mestu, pa tudi v drugih 
naseljih mestne občine in ga predložil mestnemu svetu v obravnavo in sprejem.  

 
 
• Stanovanjskemu skladu MONG: 

- svetnice Patricije Šulin – naslednje vprašanje: 
Moje tretje vprašanje je v zvezi s Stanovanjskim skladom MONG. V zvezi s 
strategijo Stanovanjskega sklada MONG za leto 2009-2013 in operativnim planom 

 



dela sklada za leto 2011 v zvezi s predvidenimi investicijami imam vprašanje, 
koliko uporabnikov neprofitnih stanovanj ne izpolnjuje več pogojev za plačevanje 
neprofitne najemnine in jim je Stanovanjski sklad izdal odločbo za plačevanje 
tržne najemnine ali odločbe za izselitev v letu 2010?  
To sprašujem zato, ker menim, da bo Mestni svet MONG v novi sestavi v 
naslednjih letih zmogel miselni preskok tako, da bo pri sprejemanju naslednjih 
proračunov dosledno spoštoval in upošteval namensko porabo stanovanjskih 
sredstev, ki se stekajo v proračun MONG. 

 
 
 
 

Miran Ljucovič 
       VODJA SLUŽBE MS 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


