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P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih  15. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila  15. marca  2012  
 
 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:  

 Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta severne Primorske (goriške razvojne) regije  

 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih MONG 

 Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Vrtec Nova Gorica  

 Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Dornberk  

 Odlok o proračunu MONG za leto 2013 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ za šport Nova Gorica      

 Pravilnik o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov 

 Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z 
izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo 
in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter 
o tarifi  na območju MONG. 

 
 
Izdani so bili sklepi: 

 o sprejemu poročila o izdanih sklepih 14. seje MS MONG, ki je bila 2. februarja 
2012  

 o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta MONG 

 o podaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica 

 o seznanitvi z analizo gospodarskega stanja v MONG in s programi za 
spodbujanje gospodarskega razvoja občine 

 k 7. točki: k reševanju problematike v gasilskem domu je potrebno pristopiti še v 
letu 2012; 
v kolikor se gasilski zavod in Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica 
dogovorita, da društvo odstopi del nepremičnine MONG za potrebe poklicne 
gasilske enote, bo MONG za ocenjeno protivrednost vložila denarna sredstva v 
adaptacijo preostalega dela gasilskega doma; 

 o podaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške za leto 2010; 
župana in odgovorno strokovno službo se zadolži, da takoj pristopi k izvajanju 
sklepa Nadzornega sveta Javnega sklada maleag gospodarstva Goriške z dne 
24. 1. 2012 za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v reviziji poslovanja 
sklada in zapisane v revizijskem poročilu; 
zaradi večje transparentnosti delovanja Javnega sklada za razvoj malega 
gospodarstva Goriške in posledično zmanjševanja stroškov poslovanja le-tega naj 



 

strokovne službe MONG njegovo delovanje že v teku leta vključijo v oddelek za 
gospodarstvo oz. drugi ustrezen oddelek 

 o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega 
energetskega koncepta MONG za leto 2012 in seznanitev s planom aktivnosti za 
leto 2012 

 o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov na območju MONG in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v  Centru za 
ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012 

 o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG za leto 
2012; 
pred izstavitvijo računa s strani koncesionarja mora krajevna skupnost potrditi 
obseg opravljenega dela; 
zaradi izvajanja nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG 
se krajevnim skupnostim posreduje kataster javnih površin; 

 o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 
457/3 k. o. Rožna dolina 

 dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 
– nakup nepremičnine parc. št. 222/1 k.op. Stara Gora. 

 
 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 

 

 Uradu direktorja občinske uprave: 
- svetnika Borisa Rijavca – naslednje vprašanje: 

Na 15. seji odbora za prostor smo se po določenem času zatišja zopet soočili s 
problematiko SGP-ja in lastništva zemljišč povezanih s tem. Pri tem se je skozi 
debato odpirala kar vrsta vprašanj in zato na občinsko upravo oziroma na župana 
naslavljamo  naslednje vprašanje. 
V zvezi s problematiko zemljišč v lasti SGP Gorica odbor za prostor zanima, zakaj 
še ni sprožen stečajni postopek zoper SGP Gorica, saj ima podjetje že več kot leto 
po razpoložljivih informacijah blokirane račune? Pravzaprav gre za še vedno odprto 
problematiko, ki visi kot Damoklejev meč nad glavami občanov Nove Gorice in 
smiselno bi bilo zopet proučiti možnost najhitrejše rešitve in najbolj optimalne 
rešitve v tem stilu.  

 
 

 Oddelku za gospodarstvo: 
- svetnice mag. Darinke Kozinc  – naslednjo pobudo: 

Imam še eno pobudo. Opozorili so me, da so table na sabotinski poti oziroma 
Sabotin–Park miru zelo poškodovane oziroma te piramide–oznake in naprošajo, če 
bi se lahko začelo tudi to urejati oziroma, da se to pregleda in popravi tisto, kar je 
bilo poškodovano.  

  -     svetnika Mira Kerševana – naslednji predlog: 
Tretji moj predlog pa se nanaša na ponovno oživitev postavljanja mlajev po vaseh. 
Pred leti je to že lepo potekalo in vasi so med seboj tekmovale, kateri mlaj je lepši, 
potem pa je to zamrlo. Mislim, da je škoda, da se je opustilo to lepo tradicijo. Lahko 
bi se to razširilo in da bi se podpiralo urejanje naselji v naši občini, bi lahko razpisali 
tekmovanje za najbolj urejeno vas. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednjo pobudo: 



 

Potem bi nadaljevala s pobudo, ki jo je name, pa tudi na g. Črtomirja Špacapana 
naslovila KS Solkan. V tem času se je pojavila priložnost za nakup stanovanjske 
hiše in mizarske delavnice, ki predstavlja tipično solkansko mizarsko hišo. To je 
objekt, ki je naprodaj za približno 170.000,00 EUR in sicer v Šolski ulici nasproti 
spomenika NOB. Ne  bi rada, ampak vseeno bom nekaj spregovorila o mizarski 
obrti. Ta je namreč začela v Solkanu že približno leta 1850, praktično je vsaka hiša 
živela od tega in so bili Solkanci po svoji obrti znani tako na italijanskem prostoru 
kot avstrijskem. Delali so pohištvo, ki je bilo lepše od avstrijskega in kvalitetnejše od 
italijanskega, za kar so dobili številna priznanja. Od tu je potem zrasla tovarna 
pohištva Meblo.  

   Zaradi spremenjenih razmer obrti v Solkanu praktično ni več. V Solkanu je ideja o 
postavitvi tega muzeja že zelo dolga. Iskalo se je veliko rešitev, od nakupa hiše v 
Mizarski ulici, do Mercatorjevega pohištva na Trgu Jožeta Srebrniča. Takrat se to ni 
opravilo, ampak sedaj se je ta hiša pojavila kot primerna lokacija, ki si jo je skupina, 
ki jo je imenoval svet KS, tudi ogledala in skratka naproša, da se poiščejo sredstva, 
da bi to hišo tudi kupili.  
Lastnik hiše g. Ivan Srebrnič, oskrbovanec doma upokojencev, je mizarski mojster 
in njegova delavnica je povsem opremljena z orodji, obdelovalnimi stroji, ki so 
kupcu v  celoti na razpolago in zajeti v ceni kupnine. KS predlaga, da bi se opravil 
nakup te hiše. Ima tudi rešitev, za katero so tudi že povedali kakšna bi lahko bila, da 
ne bi bil ta nakup takoj ampak nekako postopoma. Prav tako je Regijska razvojna 
agencija oziroma Črtomir Špacapan pripravljen pomagati ob nakupu za ureditev s 
pomočjo evropskih sredstev in prijavo na ustrezne projekte. Zato prosimo, da se tej 
želji solkanske KS ugodi. Vsebine, ki bi bile v tej hiši, so poleg muzeja mizarstva in 
tudi žive mizarske delavnice, tudi sedež za društvo rezbarstvo, intarzijo itd.. Lahko 
bi se preselil tudi tja TIC, prav tako slikarji, amaterji, pa mogoče bi tu tudi nastala 
literarna hiša. 
 
 

 Oddelku za splošne zadeve: 
- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 

In še eno kratko vprašanje, pa ne bi želela biti zlobna ali kakorkoli, vendar pa 
mislim, da je čas, da kaj o tem rečem tudi med pobudami. Namreč, mestni svet ima 
tudi svoja delovna telesa, ki so našteta v 24. členu Statuta MONG in ponovno bom 
opozorila na popolno nedelovanje Komisije za mednarodne odnose. V tem času se 
je zgodila zamenjava predsednika Komisije za mednarodne odnose. Nekateri člani 
smo pričakovali, da bo sklic te komisije v kratkem času, vendar se od zadnjič ni 
zgodilo nič. Glede na to, da v bistvu mestna občina namenja v proračunu višja 
sredstva za mednarodno delovanje in je ta komisija popolnoma mrtva, sprašujem, 
ali je ta komisija še sploh potrebna? 

 
 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
-  svetnika Črtomirja Špacapana – naslednjo pobudo: 

Za drugo pobudo so me prosili stanovalci novih blokov na Šantlovi ulici. Ta  
stanovanja so bila zgrajena z denarjem stanovanjskega sklada. Tam je zelo veliko 
otrok, zato bi bilo prav, da bi zgradili eno otroško igrišče, za začetek vsaj zasilno, 
ker sem slišal, da župan namerava ta igrišča poenotiti, kar se mi zdi tudi prav. Tam 
je  veliko mladih družin. Sedaj prihaja pomlad, poletje in upam, da bo občina našla 
tistih par evrov, da se to postavi, ker drugače morajo ti otroci prečkati cesto, ali pa iti 
drugam. Območje je precej prometno in ni prav tako enostavno te otroke zaposliti. 
Upam, da bomo našli tudi določena sredstva za to skromno investicijo. 

- svetnika Mirana Müllnerja – naslednje vprašanje: 
  Spoštovani g. župan, imel bi eno vprašanje za vas. Kdaj je mestni svet obravnaval 

oziroma sprejel kakšen sklep, da se MONG kot taka z njenimi javnimi zavodi, 



 

vključuje v referendumsko kampanjo o družinskem zakoniku? Namreč, zmotilo me 
je dejstvo, sedaj smo v tem času. Zakon o referendumski kampanji je jasen. Mislim, 
da tega nismo nikoli obravnavali in verjamem, da tudi od občinske uprave nihče ni 
sprejel kakšnega takega posebnega navodila, ampak vsi svetniki smo dobili vabilo, 
da bo na javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica potekala neka okrogla miza 
o družinskem zakoniku. Mislim, da je to popolnoma neprimerno in da teh stvari 
MONG kot taka ne sme podpirati oziroma dovoljevati. Javni zavodi so namenjeni za 
druge stvari, nikakor ne za to, da se bo tam debatiralo, da se bo mladino 
sprovociralo, pa ne glede na to, kdo je za in kdo je proti. To bo povedalo ljudstvo, 
poslanci se tega niso mogli zmeniti. Mislim, da je to nepravilno in  da ima javni 
zavod Mladinski center druge bolj pomembne naloge v tem prostoru, da smo ga 
zato ustanovili in menim, da bi se bilo o tem potrebno opredeliti. 

- svetnika Srečka Tratnika – naslednje vprašanje: 
Drugo vprašanje se veže na trditev, da je zdravje najpomembnejša vrednota. 
Menim, da je samo vprašanje časa, da vsak od nas pride do spoznanja, da je, kot 
sem že rekel, zdravje največja vrednota. Zato sprašujem, ali imamo v MONG ali kot 
MONG pravico in dolžnost ukvarjati se s pomembno inštitucijo, ki skrbi za naše 
zdravje, to je Splošna bolnica dr. Franca Derganca Nova Gorica? Če je odgovor 
pozitiven, sprašujem, ali je današnji položaj, delovanje in razvoj šempetrske bolnice 
tak, da občanom dolgoročno zagotavlja zdravstvene storitve, če smo skromni, na 
ustreznem nivoju oziroma kar bi bilo bolj prav, na najvišjem nivoju. 

- svetnice Patricide Šulin – naslednjo pobudo: 
Zdajle pa k pobudi za ureditev oziroma izvedbo tlaka teniških igrišč ob Bazoviški 
ulici s plastičnimi masami. Pravzaprav gre za pritožbo prizadetih stanovalcev hiš v 
bližini teniških igrišč ob Prvomajski in Bazoviški ulici, ki so bile na občino dane že 
leta 1994 in leta 2001 dvakrat. Nekajkrat so tudi sami urgirali na občinski upravi, 
vendar do danes niso bili nikoli uslišani. Zaradi nezadostnega namakalnega sistema 
in zaradi nepravilne obdelave tal že najmanjši veter zanaša fini pesek v 
stanovanjsko okolje, zato prizadeti stanovalci menijo, da lokacija teniških igrišč s 
finim peskom v tem stanovanjskem predelu mesta ni primerna. Pesek vdira ne 
samo v okolico hiš, ampak tudi v stanovanjske prostore in se celo zažre v 
garderobne omare. Tesnenje odprtin ne more preprečiti finemu pesku, ki vdira prav 
v vse pore. Uprava teniških igrišč naroča nove in nove pošiljke peska, ki končajo v 
njihovih domovih. Tu imam nekaj slik, če se bo kamera bolj približala, kjer se vidi, 
kako se zažira ta fini pesek pravzaprav v tlakovce in tudi drugam.  3. člen 
takratnega lokacijskega dovoljenja iz leta 1994, ki ga je Občina Nova Gorica dala 
Športni zvezi Slovenija pravi, da bodo ta igrišča morala biti urejena in vzdrževana 
tako, da veter ne bo raznašal peska in prahu v stanovanjsko okolje. Se pravi, da 
zdajšnji Javni zavod za šport konkretno krši ta člen tega lokacijskega dovoljenja. 
Stanovalci so zelo prizadeti in tudi utrujeni pravzaprav od te nadloge, prošnje 
naslavljajo na vse naslove in naprošajo vse, naj se uredijo tla igrišč in zadovoljijo 
pogoju lokacijskega dovoljenja. Koristnikom igrišč je skakanje po mehkem pesku 
med igro namreč bolj privlačno. Vedno novi dovozi peska in škoda, ki jo jim pesek 
povzroča, pa zgleda, da javni zavod in posledično občino, ne zanima.   
Zato predlagam, da se kar najhitreje pritožbam zaradi motenja posesti dokončno 
ugodi in uredi z izvedbo drugačnega tlaka s plastičnimi masami, za kar bi bila 
začetna investicija resda večja, vendar vzdrževanja ne bi bilo. Okolica bi bila čista, 
kar je nujno vsled neprimerne lokacije igrišč v stanovanjskem predelu mesta. K tej 
moji pobudi bom priložila tudi še ostale fotografije, ki pričajo o vdoru finega peska v 
gospodinjstva, lokacijsko dovoljenje za gradnjo teniških igrišč iz leta 1994 in vse tri 
pritožbe prizadetih stanovalcev ob  Prvomajski in Bazoviški ulici. 

- svetnika Aleša Jakina  – naslednjo pobudo: 
Name so se obrnili uporabniki športnega poligona pri železnici Kolodvorska cesta, 
se pravi, ta del ob celi Kolodvorski cesti vseskozi se razteza, se pravi je športni 



 

park. Športni poligon je lepo opremljen. Imajo pa tri probleme, ki so jih izpostavili in 
apelirajo, da njihovo pobudo prenesem na občino.   
Prvič. Ali se lahko zamenja ali obnovi nekaj dotrajanih športnih rekvizitov? 
Drugič. Ali bi se lahko namestilo kakšne koše, ker ljudje mečejo odpadke vse 
povsod? Košev tam ni.  
Tretja, ki pa je najbolj pereč problem. Sicer sem pogledal, res je, da so lastnik 
Slovenske železnice. Občina mora imeti sklenjen dogovor za uporabo zemljišča ob 
Kolodvorski, ki je v lasti Slovenskih železnic, sicer ne bi mogli imeti tu teh rekvizitov. 
Se pravi, da bi se ob celotni Kolodvorski postavila ograja. Namreč, avtomobili in 
kamioni parkirajo na zelenico pod drevesi. S tem uničujejo zelenico, ovirajo 
uporabnike in kar je najbolj problematično, otroci se tam igrajo in nimajo nobenega 
zavarovanega dela, da ne bi skakali na cesto. Tako, da če bi se tam postavila 
ograja, bi bila res super zadeva. Je pa zemljišče zelo uporabno, saj se ga 
poslužujejo tako prebivalci Nove Gorice, kot tudi stare Gorice.  
 

 

 Oddelku za okolje in prostor: 
- svetnice Kaje Draksler – naslednjo pobudo: 

V imenu svetniške skupine SDS in občank in občanov novogoriškega podeželja 
podajam pobudo za spremembo odloka MONG o splošnih prostorskih ureditvenih 
pogojih za posege v prostor. Obstoječi odlok namreč zavira razvoj podeželja in 
preprečuje realizacijo kakršnekoli iniciative za aktiviranje njegovih potencialov ter 
povzroča neposredno škodo. Odlok, ki je bil v veljavi pred 26. 9. 2002 oziroma do 
11. oktobra 200, je dovoljeval izjeme in tukaj citiram: »Gradnja stavb in drugih 
objektov za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in rekreacijo prebivalstva je načeloma 
možna pod določenimi pogoji le na stavbnih zemljiščih, izjemoma pa na zemljiščih, 
ki so za kmetijsko in gozdarsko rabo manj pomembna.» V različici sprejeti na 
Mestnem svetu MONG septembra 2002 izjeme na zemljiščih manj pomembnih za 
kmetijsko in gospodarsko izrabo niso več možne. Nekateri smo opazili, da je to 
privedlo do tega, da podeželsko prebivalstvo ni vlagalo v razvoj podeželja v tolikšni 
meri, kot bi lahko in je prevečkrat celo opuščalo kmetijske in dodatne dejavnosti na 
podeželju, ker ni imelo možnosti posodabljanja in razvijanja svojih kmetij. V času, ko 
je potrebna in dobrodošla vsaka iniciativa v smeri izboljšanja ekonomske in socialne 
situacije tudi na podeželju, tovrstne omejitve oziroma prepovedi preprečujejo in 
onemogočajo, da bi tisti občani, ki imajo to možnost, realizirali svoje ideje in razvili 
svoje potencirale. Več in obsežnejše dejavnosti na področju pomenijo 
posodabljanje in prestrukturiranje kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in 
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti 
kmetijskih površin v občini, prispevajo k naši samooskrbi oziroma zmanjšujejo riziko 
odvisnosti od zunanjih dobaviteljev,  prispevajo k razvoju turizma na podeželju in 
imajo številne druge pozitivne učinke.   
Pobudi prilagam tudi odloke Občine Brda, Občine Kanal ob Soči in Občine 
Šempeter-Vrtojba, ki dovoljujejo neke izjeme oziroma to področje drugače urejajo. 
Dodatno naj mestna občina poskrbi tudi za takšne izjeme, kot so kulturna dediščina 
in kulturni spomeniki, ki so postali, če tako rečem, mimo volje lastnikov nepremičnin, 
za primere, ko recimo hribovska kmetija, kulturna dediščina ali kulturni spomenik in 
lastniki ob njej ne morejo razviti neke dodatne kmetijske dejavnosti, ker ni možna 
postavitev niti  enostavnega objekta in bi morala občina imeti mogoče neka dodatna 
spodbujevalna pravila.  
Mislim, da je pomembno, da našemu podeželju posvetimo posebno pozornost, ki 
mu pripada. Podeželje  je velik del naše občine in dajmo njegovim prebivalcem 
možnost, da uresničijo svoje ideje, ambicije in cilje in tako pripomorejo k lepši in 
bogatejši MONG.  
 

 



 

 Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe: 
- svetnice Ana Marije Rijavec – naslednje vprašanje: 

Zahvaljujem se za odgovor oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe 
glede pobude za urejanje in popravilo klopc in zelenic. Istočasno pa tudi sprašujem, 
ker me pač ljudje tudi sprašujejo, če so vključene v popravilo tudi klopce v zgornjem 
delu Gradnikove brigade, to je proti zadnji lekarni, pa trgovini Peloz, ker menda so 
kar precej poškodovane kar sem tudi jaz opazila. 

- svetnika Črtomirja Špacapana – naslednjo pobudo: 
Krajani zaselka Zabrdo pri Grgarskih Ravnah so me prosili, če apeliram na mestno 
občino, da v priključitev vodovoda, ki je bil zgrajen z evropskimi sredstvi, se vključi 
tudi njih. Zdi se mi, da je nesmiselno, da smo dali 38 milijonov za vodovod po 
Trnovsko–Banjški planoti in sedaj ljudje niso nanj priključeni, saj sem slišal, da 
nekateri ne želijo biti. Te je treba pač prisiliti, tisti pa, ki hočejo biti, so izrazili željo, 
da bi celo zbirali podpise, da bi jih priključili, ker v nasprotnem primeru je bila ta 
investicija oziroma denar vržen stran. Torej predlagam, da se vključi v to investicijo 
tudi zaselek Zabrdo in da se tudi tam ljudem omogoči, da pridejo do pitne vode v 
21. stoletju. 

- svetnika Mira Kerševana – naslednjo pobudo: 
Dajem pobudo, da se po vseh KS v soglasju s predsedniki KS postavi plakatna 
mesta. Plakatna mesta bi poleg oglasnih desk, ki jih večina KS  že ima, služile 
obveščanju krajanov. Poleg tega bi bila to mesta za lepljenje plakatov, ki jih sedaj 
vidimo pritrjene po drevesih, fasadah, zapuščenih hišah in podobno. Po nekaterih 
vaseh je to že urejeno, ne pa povsod. 

- svetnika Mira Kerševana – naslednji predlog: 
Drugi moj predlog se nanaša na zasaditve vrtnic po vaseh. V mestu so nasadi vrtnic 
lepo urejeni in vrtnica kot simbol mesta prihaja vse bolj do izraza. Potrebno pa je  
zasaditev razširiti tudi po vaseh, seveda v soglasju s predsedniki KS, ki bi poiskali 
primerne lokacije.  

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 
Rada bi opozorila na enega najlepših delov v Novi Gorici, to je borov gozdiček. 
Mislim, da na njegovo ureditev letijo pohvale. Tudi zadovoljni so z otroškim 
igriščem, občasni vandalizem pa sicer marsikomu greni življenje.  
Vendar tokrat bi se skoncentrirala na bajer v borovem gozdičku. Na to so me 
opozorili nekateri ljudje, ki so čustveno vezani na ta bajer še iz mladih let. Tam 
namreč bajerja ne čistijo oziroma nesnage, ki jo mečejo objestneži vanj, pa tudi 
rastlinje se je tako razraslo, da praktično vode skoraj ni videti. Predlagam, da se 
mogoče ob vse slovenski čistilni akciji izvede tudi čiščenje bajerja, ki pa seveda 
najbrž zahteva tudi prisotnost stroke, pa tudi kakšne mehanizacije.  

- svetnika Srečka Tratnika – naslednje vprašanje: 
Imam dve vprašanji. Prvo začenjam s citatom : »Prekupčevalcev z mamili ni več v 
bližini šole in vrtca«. Tak je bil namreč v mastnem tisku eden od naslovu na prvi 
strani lokalnega časopisa v soboto 3. marca letos. Če beremo članek ugotovimo, da 
le-ta opisuje uspešna prizadevanja prebivalcev Vipave, da se iz bloka v bližini šole 
in vrtca izselijo razpečevalci in uživalci  drog. Citiram navedbe članka: «Nadalje 
izvemo, da je novogoriški stanovanjski sklad v ta blok naselil več oseb, za katere je 
bilo znano, da se ukvarjajo z uživanjem in razpečevanjem prepovedanih drog...«. 
Še vedno citiram članek: »Prizadevanje vipavskega župana, da mora stanovanjski 
sklad izseliti dilerje iz socialnih stanovanj, so bila očitno uspešna, saj sta se po 
ukrepanju Stanovanjskega sklada MONG  dve najemnici neprofitnih stanovanj iz 
bloka izselili in nista več najemnici socialnega stanovanja.«, piše časopis in 
nadaljuje: »Domnevno problematičnima podnajemnikoma iz Ajdovščine pa je 
stanovanjski sklad poiskal nadomestni stanovanji na območju Nove Gorice.«  
Najprej me preseneča neverjetna lahkotnost uporabe besed in besednih zvez 
prekupčevalec z mamili, razpečevanje prepovedanih drog, diler in podobno. Vendar 
pa vprašanje ni na to temo, ampak je namenjeno Stanovanjskem skladu MONG. 



 

Prvič, ali je selitev občanov iz drugih občin v razpoložljiva stanovanja v MONG v 
skladu s pristojnostmi in usmeritvami dela sklada? Seveda pa se strinjam, da 
rešujemo stiske ljudi. Retorično vprašanje pa je, ali je Stanovanjski sklad MONG 
uspešno rešil vse prosilce stanovanj iz MONG, da je začel reševati primere iz 
sosednjih občin?  

- svetnika Stanka Žgavca – naslednje vprašanje: 
Občanka, ki stanuje na Rejčevi ulici v Novi Gorici, opozarja na problematiko 
parkiranja na tej ulici, še posebej pa pred konkretnim blokom. Vozniki parkirajo tako, 
da zaprejo vhod v blok. Prav tako parkirajo na pločnikih in onemogočajo izvoz iz 
samega bloka. Pravi, da redarjev na tem koncu Nove Gorice oziroma mesta še ni 
opazila, zato sprašuje mestno občino, kako namerava urediti urejeno parkiranje, 
pravilno parkiranje in sankcioniranje parkiranja na ulici oziroma poostriti nadzor nad 
dejavnostjo voznikov. Pravi tudi, da so vozniki taki, ki ne poznajo in ne spoštujejo 
nikakršnih omejitev. Parkirajo tudi na tistih majhnih delih zelenic, ki so še na 
razpolago na Rejčevi ulici.  
Pred časom sem že opozoril na problematiko parkiranja na splošno v Novi Gorici in 
takrat mi je strokovna služba odgovorila, da služba, ki skrbi za redarstvo, torej 
redarska služba mestne občine funkcionira v redu. Tudi iz, bom rekel nekaterih 
drugih izkušenj   vem, da v vsakdanjem življenju obstajajo razlike, kar se tiče 
parkiranja in kaznovanja. Da na določenih ulicah mimogrede v dopoldanskem času 
nekdo zaustavi avtomobil za 10 do 15 minut in dobi opozorilo, na drugih delih Nove 
Gorice, pa se očitno, če tako rečem, v vsakdanjem življenju tolerira nepravilno 
parkiranje, kar je še posebej izrazito v popoldanskih urah, to je takrat ko redarska 
služba nikakor ne funkcionira. Torej, še enkrat sprašujem redarsko službo, da 
natančno pojasni, kako je urejena in kako funkcionira redarska služba v MONG.  

- svetnice Ana Marine Rijavec – naslednjo pobudo: 
Moja pobuda se nanaša na akcijo Očistimo Slovenijo. 24. marca bo vsesplošna 
slovenska akcija Očistimo Slovenijo, zato dajem pobudo, da se jo v čim večjem 
številu udeležimo tudi svetniki v svojem okolju. Dajem pa tudi pobudo, da bi MONG 
ob sodelovanju s KS registrirala divja odlagališča (teh je kar precej) z odlokom, ki bi 
nalagal kazni za divja odlagališča in preprečila, da bi le-ta nastajala na novo.   
Sprašujem tudi, kako naj se ukrepa proti posameznim občanom, ki imajo na svoji 
površini divja odlagališča, a jih ni mogoče prisiliti, da bi jih očistili. Takšen primer 
imamo prav blizu, na Damberju. Menim, da je poleg ozaveščanja ljudi na lokalni 
ravni glede odlaganja odpadkov potrebno uvesti še nekaj  sistematskih rešitev. To 
priporočajo tudi ekologi brez meja. Nad odlaganjem odpadkov, posebno divjih 
odlagališč je treba povečati nadzor in trezno ukrepati. Istočasno pa v zvezi s tem 
sprašujem, na kakšen način lahko MONG pri reševanju navedene problematike v 
samo reševanje vključi tudi koncesionarja na tem področju Komunalo d.d., da bi le-
ta po svoji funkciji urejala tudi divja odlagališča.  

 
 
 
Miran Ljucovič 
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