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P O R O Č I L O 
 

o izdanih sklepih  13. seje mestnega sveta, ki je bila  22. decembra 2011  
in 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 17. januarja 2012   

 
 
 
 
V objavo  v Uradni list RS so bili posredovani naslednji dokumenti:  

 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG  

 Odlok o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG  

 Odlok o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v 
MONG 

 Obvezna razlaga Odloka o OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče  

 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju MONG. 

 
 
Izdani so bili sklepi: 
 

 o izdanih sklepih 12. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 24. novembra 2011 

 o podaji negativnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Doma upokojencev 
Nova Gorica 

 o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovne šole Čepovan 

 o imenovanju predstavnikov MONG v svet območne izpostave Javnega sklad RS 
za kulturne dejavnosti Nova Gorica 

 ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije svetnice Mestnega sveta 
MONG 

 o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta MONG 

 o seznanitvi z Naborom investicijskih projektov in kriterij za določitev prioritetnih 
nalog pri oblikovanju NRP za obdobje 2012-2016 ter proračunsko načrtovanje 
investicij MONG pri pripravi katerih se upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave 

 predlog Statuta MONG se prekvalificira v prvo obravnavo;  
pri pripravi predloga statuta za drugo obravnavo se upošteva pripombe, predloge 
in mnenja iz razprave  

 o predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONG 
in Občine Brda se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva pripombe, 
predloge in mnenja iz razprave 

 k točki 10.: Vse oblike denarnih socialnih pomoči, vključno s subvencijami dijaških 
vozovnic, je potrebno zdruţiti v en krovni odlok za celotno področje sociale 



 

 Mestni svet MONG ugotavlja, da prostovoljstvo v lokalni skupnosti izboljšuje 
kakovost ţivljenja in ima velik pomen za skupnost, zato se vsem prostovoljcem in 
prostovoljnim organizacijam iskreno zahvaljuje za doslej opravljeno delo.  
MONG bo še naprej podpirala prostovoljstvo in prispevala k njegovi širitvi ter 
izboljšanju pogojev za prostovoljsko delo. 

 o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o 
medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 11 

 o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja MONG v letu 2011 
– nakup nepremičnine parc. št. *5/1 k.o. Prvačina 

 o predlogu Odloka o proračunu MONG za leto 2012 se opravi druga obravnava in 
se pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave 

 o predlogu Odloka o proračunu MONG za leto 2013 se opravi ponovna prva 
obravnava in se pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave 

 o sprejemu programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 2012 in 
mesec januar 2013.  

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

 Uradu direktorja občinske uprave: 
-    svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 

Imela pa bi najprej dve majhni pobudi oziroma tako imenovani pobudi mestnih 
drobnarij, kot sem jih poimenovala, in sicer sprašujem, kaj je s peš potjo preko 
travnika s parkirišča Perla do Gradnikovih brigad, ki je sicer tlakovana s ploščami. 
Namreč, tam je kar nenadoma izginilo nekaj metrov plošč na poti, ki se prične iz 
smeri od parkirišča proti Gradnikovim brigadam. Uporabniki te poti smo na 
začetku zmotno mislili, da bodo plošče menjavali, sedaj pa, ko se to ni zgodilo ţe 
nekaj časa, dvomimo o tem. Dokler je suho še gre, toda ko pade deţ, se ta pot 
spremeni v drsalnico. Sprašujem, ali so to na občini opazili in kakšni nameni so s 
to potjo? 

-    svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednje vprašanje: 
Imam eno vprašanje, in sicer na seji mestnega sveta 21. aprila smo sprejeli sklepa 
o revizijah poslovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. V tem sklepu je bilo tudi 
zahtevano, da se končni revizijski poročili obeh skladov, skupaj s poslovnima 
poročiloma o finančnem poslovanju za leto 2010, obravnavata na seji mestnega 
sveta. Na oktobrski seji smo ţe obravnavali revizijsko poročilo stanovanjskega 
sklada in tudi potrdili njegov zaključni račun za leto 2010.  
Zanima me, ali je bila revizija Javnega sklada malega gospodarstva za Goriško 
opravljena, kdaj bomo na seji mestnega sveta obravnavali končno revizijsko 
poročilo in kdaj bomo sprejemali njegov zaključni račun za leto 2010, saj bi le ta 
moral biti sprejet v tekočem letu, to je v letu 2011? Ţelela bi le opozoriti, da 42. 
člen Zakona o javnih skladih striktno določa, da je  potrebno v tekočem letu 
sprejeti letno poslovno poročilo iz prejšnjega leta, sicer pa lahko sledijo sankcije 
po 22. členu Zakona o javnih skladih.  

 

 Kabinetu župana: 
       -    svetnika Otona Filipiča  – naslednje vprašanje: 

Tudi glede plakatnih mest so nekatera divja plakatna mesta v mestu. Nekomu 
dovolijo, nekomu pa ne, najbrţ je odvisno od tega, kdo je gor. Sprašujem glede 
plakatnega mesta za zidom pod apnenco, kjer predlagam, da naj bo za vse enako 
aktivno, kdor to ureja, da se trga dol ali pa ostaja gor. 
        
 



 

 Oddelku za gospodarstvo: 
       -    svetnika Mirana Müllnerja – naslednjo pobudo: 

Spoštovani gospod ţupan, imam pobudo oziroma prošnjo. Smo v času, ko imamo 
praznično vzdušje v Novi Gorici, mislim, da je počasi ţe potrebno narediti tudi črto 
glede teh prireditev. Spomladi smo sprejemali odlok. Zgodila se nam je poletna 
plaţa, sedaj imamo tudi zimsko plaţo in mislim, da je bilo kar nekaj stvari, ki so 
bile tako dobre, kot tudi nekatere stvari, ki niso bile oziroma so bile slabe. 
Predvsem je poletna plaţa zelo razburila tiste ljudi, ki so bili tam okoli. Motilo je 
tudi to, da potem po teh poletnih zabavah mesto ni bilo takoj naslednji dan čisto. 
Verjetno ste tudi v časopisih svetniki zasledili, da je prišlo do pritoţbe glede na 
izvajalce in vse skupaj, nakar je prišlo do dvoma, ali smo mi sploh naredili dober 
odlok oziroma moramo na podlagi nekaterih napak, ki so bile potrebne, tudi ta 
odlok malo popraviti.  
Mislim, da mora biti odlok narejen zato, da bodo občani zadovoljni tako poleti kot 
pozimi in zaradi tega predlagam spremembo tega odloka, da ne bi prihajalo do 
nekih afer in časopisnih člankov. Predvsem mislim, da za ta velik denar, ki ga 
namenjamo za prireditve v Novi Gorici, se morajo ljudje zabavati in ni prav, da 
hodijo tam okoli s foto aparati in merilnimi napravami kako glasno je, ampak da 
mora biti stvar taka, da se morajo vsi zabavati, da moramo biti ponosni na naše 
mesto. Verjamem, da tudi sedaj, ko bo novoletna zabava, se jo bomo vsi udeleţili, 
da bomo potem poskušali to zadevo, ki smo jo v odloku sprejeli tudi nadgradit. 
Najbolj me pa motijo predvsem slabo namerne govorice, ki se pojavljajo po Novi 
Gorici. Mislim, da moramo biti za zgled tudi za ostala mesta, tako da bi predlagal, 
da se ta odlok popravi. Glede te pritoţbe, ki je bila, pa bi ţupanu predlagal, da se 
poišče neko neodvisno revizijo in da se pač pove, da tukaj niso bile prijateljske 
vezi, da niso bile tukaj stvari narejene pod mizo, ampak da se konkretno in 
strokovno pove, da je bilo narejeno vse z dobro namero in zato, da bomo imeli v 
Novi Gorici dobro zabavo.  

       -    svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 
Zanima me tudi, kako je z izpeljavo sklepa mestnega sveta v prejšnjem sklicu o 
odkupu nekdanje odkupne postaje za mleko v Grgarskih Ravnah, ki je bila v lasti 
KZ Vipava. Ta postaja, to je mala hiška, se nahaja v centru vasi, tik pred stavbo 
KS in zeliščnim centrom, ki nikakor ni v ponos ne krajanom, ne obiskovalcem 
ZCK-ja, ki jih je vedno več. Obenem se zadeva vleče ţe kar nekaj let. Za Krajevno 
skupnost Ravne-Bate je bil ta odkup in uporaba tega objekta za njihove potrebe 
obljubljen ţe pred leti,  vendar se kljub obljubam na MONG še ni nič zgodilo.  
Navezala bi se še na g. Mirana Müllnerja. Za spremembo ne bi kritizirala zimske 
ali poletne plaţe, čeravno imam seveda o tem svoje mnenje, zlasti glede nivoja 
ponudbe, zunanje ureditve in stroškov. Toda ljudje so se obrnili, češ kaj je zimska 
plaţa brez drsališča, skratka, ponudbe, kjer se ljudje rekreirajo in športno 
sproščajo. Prav drsališče je dajalo zimski ton Novi Gorici v tem prazničnem času. 

       -    svetnice Milojke Valantič  – naslednjo pobudo: 
Kot svetnica MONG stranke DeSUS dajem sledečo pobudo. Sklicujem se na 
Odlok o dodeljevanju vzpodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev 
Mestne občine Nova Gorica in dajem pobudo prvič, da se odlok dopolni v poglavju 
IV. Postopek dodeljevanja sredstev še z enim členom, v katerem naj bo jasno 
definirano, da naj se razpis objavi toliko časa pred začetkom izvajanja prireditve, 
da bo dovolj časa za rešitev morebitnih pritoţb prijavitelja ali prijaviteljev nad izbiro 
izvajalca. In drugič, da se število članov komisije poveča iz 5 na 7 članov, zaradi 
pravičnejšega in uravnoteţenega ocenjevanja posameznih vlog prijaviteljev na 
razpisu.  

       -    svetnika Tomaža Belingarja  – naslednji predlog:  
Predlagam spremembo Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost tako, 
da se natančno prouči odlok in se obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 



 

skrajša ter natančneje določi cone, kjer je obratovanje v podaljšanem 
obratovalnem času dovoljeno.  
Ne strinjam se z odgovorom, ki sem ga prejel. V odgovoru so navedena samo 
določila sedaj veljavnega odloka, ki so seveda poznana, podana pobuda, da se 
ga ponovno prouči in pripravi spremembe v smislu, da se določijo nova, drugačna 
merila za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (npr.: soglasje 
stanovalcev - stanovanjsko, mešano območje, ki so oddaljeni do 30 m od lokala, 
obratovanje v POČ samo v petek in soboto,…), pa se v odgovoru sploh ni 
obravnavala. 
V čem se namreč vidijo konkretni problemi? Pri določanju meril se je potrebno 
zavedati, da se sedaj veliko pripomb krajanov nanaša na odhajanje gostov iz 
lokala (loputanje z vrati, kričanje, navijanje glasbe,...), na kar gostinec ne more 
vplivati, je pa to dejstvo, ki se dogaja zaradi lokala. Imamo v mestu tudi primer, ko 
je gostinski lokal v stavbi s stanovanji in lahko obratuje v POČ do 24. ure, par 
deset metrov stran je lokal, ki je od spalnic stanovanjskega bloka oddaljen cca 8 
m, nahaja se v samostojnem objektu in lahko obratuje v POČ v poletnem času do 
2. ure. Prav zaradi takih primerov menim, da je sprememba odloka potrebna. 

       -    svetnika Tomaža Belingarja  – naslednje vprašanje:   
Zanima me, kaj se je pravzaprav zalomilo pri pridobivanju mejnih prehodov oz. 
bivših carinarnic Pristava, Solkan, Solkan Polje, MMP Roţna Dolina in na 
Erjavčevi ulici? Znano je, da so vse ostale obmejne občine prostore bivših 
carinarnic uspele pridobiti. Verjamem, da so na strateški poziciji zaradi samega 
kulturnega povezovanja. Primerne so za muzejske, galerijske, kulturne in druge 
turistične dejavnosti. 

 

 Oddelku za družbene dejavnosti: 
- svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednjo pobudo: 

Danes imam dve svetniški pobudi, in sicer prva se nanaša na servisni objekt v 
športnem parku v Novi Gorici, v katerem se nahaja delavnica Javnega zavoda za 
šport, garderoba za mlade nogometaše, ekonomat nogometne šole in 
Nogometnega društva Gorica. Ta servisni objekt je v stanju, ki ne zadovoljuje niti 
najmanjših higienskih ter delovnih pogojev. Zgradba je stara pribliţno 50 let ter 
letom, lahko rečem, starosti primerno utrujena. Najprej bi nekaj povedal o 
garderobi, to je prostor, v katerem garderoba ţe dolgo ni več higiensko primeren 
za preoblačenje otrok. V njem odpada omet, keramika v garderobi je počena in 
razbita. Nevarnost urezov ter ostalih poškodb. WC je na štrbunk, poškodovani so 
tuši v kopalnici, zastarela in nevarna je električna inštalacija, ta je nadometna in 
da ne naštevam več o garderobi.  
Potem je tukaj problem še ekonomata nogometne šole. Prostor, v katerem je 
ekonomat, je velik pribliţno 10 m2 v L obliki. Le-ta je bistveno premajhna za 
trenutne potrebe. Vedeti moramo, da se v njem hrani kompletna oprema 
nogometne šole, to je oprema za pribliţno 400 otrok, ki dnevno vadijo, hranijo se 
napitki ter torbe prve pomoči, v prostoru je tudi mini kuhinja za pripravo toplega 
napitka. V tem istem prostoru se nahajajo tudi trije pralni stroji in trije sušilni stroji, 
da ne govorim o dotrajanosti in nevarnosti, kar predstavlja dotrajana 
elektroinštalacija, ki je večkrat v pari in celo nadometna. Neustrezni so odtoki ter 
prezračevanje prostora, kar pomeni, da je v tem prostoru velika vlaga, nad 
stanjem prostoru ter delovnimi in higienskimi pogoji.  
Da ne bom še enkrat ponavljal, v bistvu smo vsi razumeli, kar se tiče tega 
servisnega objekta, zato pravim, da je glede na vse navedeno, prej ko sem 
končal, je skrajni čas, da se ta prostor sanira ter nadgradi. Obstoječi objekt je za 
uporabnike nevaren ter higiensko neustrezen. Povzroča veliko slabega počutja pri 
uporabnikih ter zgraţanje pri starših in gostih iz drugih klubov. Objekt so si ţe 
večkrat ogledali tudi predstavniki mestne občine in bili šokirani nad stanjem 
prostorov ter delovnimi in higienskimi pogoji. Zdaj je zadnji čas za ukrepanje 



 

oziroma sanacijo, zato predlagam, da se za leto 2012 v NRP uvrsti projekt obnove 
in sanacije servisnega objekta in se za ta projekt zagotovi ustrezna in potrebna 
finančna sredstva.   

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednji predlog: 
Naslednji predlog. Predlagam, da se na eno izmed sej mestnega sveta povabi 
direktorja Slovenskega narodnega gledališča g. mag. Joţka Čuka, da nam 
predstavi delovanje Slovenskega narodnega gledališča, načrte in pogled v 
prihodnost Slovenskega narodnega gledališča. Ta pomembna  kulturna inštitucija, 
ki udejanja visok kulturni nivo, tako po svojem izgledu in vsebini, predstavlja 
osrednjo kulturno inštitucijo v primorskem prostoru, v zamejstvu in inozemstvu. 
Zato se mi zdi prav, da se mestni svetniki seznanijo z njenim delovanjem, načrti, 
tako rekoč iz prve roke. 

- svetnice Dejane Baša – naslednjo pobudo: 

Dajem pobudo, ki sem jo prejela iz Krajevne skupnosti Prvačina in predstavnikov 
zainteresiranih staršev iz Krajevne skupnosti Prvačine. V Prvačini je septembra 
odprl vrata nov prenovljen vrtec, zato so bili nekateri starši še posebej razočarani, 
ker za njihovega otroka v njem ni bilo prostora in so ga bili primorani voziti v 
matično šolo v Dornberk. Ker je vodstvo osnovne šole v Dornberku v začetku 
šolskega leta obljubilo, da se bo v začetku novega koledarskega leta oblikovala 
polovička oddelka, 6 otrok v vrtcu Prvačina, so starši to obljubo vzeli za resno 
namero in v upanju, da bo z novim letom drugače, otroke vozili v Dornberk. Sedaj, 
ko je v Prvačini dovolj interesa za oblikovanje polovične skupine, to je 7 otrok, pa 
vodstvo Osnovne šole Dornberk ne razmišlja več v tej smeri, ampak pričakuje, da 
bodo starši vozili otroke kar v Dornberk. To utemeljujejo z dejstvom, da je trenutno 
v enoti Dornberk še 5 prostih mest. Starši sicer razumejo teţave, s katerimi se 
sooča Osnovna šola Dornberk, vendar pa glede na to, da imajo nekateri starši 
enega otroka ţe v enoti v Prvačini, predlagajo, da se najde optimalna rešitev v 
korist staršem in sicer, da se oblikujeta dve polovični skupini, ena v enoti 
Dornberk, ena pa v enoti v Prvačini.  
Na pobudo zainteresiranih staršev dajem pobudo, da se dobijo vodstvo Osnovne 
šole Dornberk in predstavniki Mestne občine Nova Gorica ter pretehtajo situacijo 
in najdejo skupno rešitev. 

      -    svetnice Dejane Baša – naslednjo pobudo: 

Imam še eno vprašanje in eno pobudo, ki se prav tako nanaša na podruţnično 
šolo Osnovne šole Dornberk. Tam se izvaja telesna vzgoja za otroke do četrtega 
razreda kar v vrtcu, kljub temu, da imajo novo telovadnico in se še spomnim iz 
obdobja, ko sem bila z v krajevni skupnosti, je prav zaradi tega nastala tudi nova 
telovadnica, ker otroci niso imeli kje telovadit. Zdaj me pa zanima, zakaj otroci 
telovadijo v vrtcu?  
Dajem pobudo, da otroci začnejo ponovno telovadit v telovadnici. Govorila sem 
sama tudi  z nekaterimi otroci. Pravijo, ja spet smo v vrtcu. Mislim, da to ni dobro. 
Zato dajem pobudo, da se nastala situacija reši.  

 

 oddelku za okolje in prostor: 
       -    svetnika Otona Filipiča  – naslednjo pobudo: 

Pobuda za uvrstitev v predlog in nabor NRP-jev, se pravi za izdelavo projekta 
celovite ureditve cestne in gospodarske signalizacije in vzpostavitev sistemov 
usmerjevalnih tabel za podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, s 
predlogom reţim za industrijske cone, smerokazi cone na ključnih točkah, drugi 
reţim se za raztresena podjetja, smerokazi za podjetja na ključnih točkah, 
kriţiščih, v stilu morda kakor vinska cesta, ko ţe obstajajo table. Naj se pač to 
imenuje, jaz bi predlagal, da je to poslovna cesta. Tako naj se pač z drugo barvo 
označi te table. Rad bi to obrazloţil. Sprašujem se, ali imajo pravico do tega in 
privilegije edino in lahko le igralnice, in sicer na čisto vsakem kriţišču, na vsakem 
koraku, v vsakem drogu in na vsakem dimniku, bi človek lahko ţe rekel, se pravi 



 

ostali podjetniki pa niti v grmovju ne. Sprašujem se, ali smo ostali podjetniki manj 
vredni v tej druţbi, ali smo le stroj brez goriva za plačevanje davkov, ker če se ne 
motim, sem to pobudo ţe tudi enkrat dal. Mislim, da je čista gospodarska 
diskriminacija, tudi lokalna skupnost, ki ta prostor pač ureja, četudi so morda 
katere ceste drţavne, to odgovornost lokalne skupnosti, mislim, da ne odvezuje. Z 
ogromnimi sredstvi in projekti, so označene ţe čisto vse kozje steze po grmovju, 
pešpoti, kolesarske, gozdne, takšni in drugačni parki, kaverne, jarki, mlake in tudi 
ţe vse ţabe preštete. Mislim, da popis ne pove koliko se od tega vrne v davčno 
blagajno. Po mojem, z vsem spoštovanjem do kulturne dediščine, bo moral to 
nekdo tudi v prihodnje vzdrţevati, ko pridejo evropska sredstva, mimogrede, za 
vse te ostale stvari. Mislim, da vsi imajo to pravico, podjetja predvsem iz 
tehničnega gospodarstva pa ne. Pravice nimamo in smo pač nek nebodigatreba.  
Da ne bom preveč časa porabil, mislim, da si boste prebrali do konca, kar sem 
zapisal, zato predlagam uvrstitev tega projekta v nabor projektov Mestne občine 
Nova Gorica in čimprejšnjo realizacijo, kar tudi obiskovalcu, gostu in turistu izkaţe, 
ne nazadnje tudi, določeno stopnjo kulture in urejenosti mesta. Vsaka stranka v 
gospodarstvu je tudi naš turist in tudi naš gost. 

 

 Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe: 
      - svetnika Tomaža Horvata, mag. – naslednjo pobudo: 

Imam še eno drugo kratko pobudo, in sicer se nanaša na ureditev prometa na 
regionalni cesti Ajdovščina Nova Gorica pred bencinskima servisoma OMV 
Istrabenz in Petrol v smeri Nove Gorice. Več prebivalcev Lok in Ajševice se je 
obrnilo name, da izpostavim to  problematiko. Predlagajo namreč, da bi se  na tem 
kriţišču postavilo semaforje ali pa uredilo kroţišče,  ker se je na tem mestu 
nevarno vključevati v promet iz smeri  Lok in Ajševice in je na tem mestu prišlo v 
zadnjem času ţe do mnogih prometnih nesreč. Iz omenjenih smeri je to 
regionalno cesto nevarno tudi prečkati zaradi gostega prometa in velikokrat tudi 
zaradi visokih hitrosti. Zato so predlagali, da bi se na tem  mestu postavilo 
semaforje ali  pa uredilo kroţišče, ki bi malo uredilo promet in bi se prebivalci teh 
dveh krajev lahko normalno vključevali v promet.  

      -    svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo:  
Imam samo eno svetniško pobudo. V Srednjem Lokovcu pri zaselku Novo mesto 
je nujna asfaltacija  900 metrov ceste, ki vodi do stalno naseljene hiše številka 122  
ter naprej do hiš občasnih stanovalcev, ki se tedensko vračajo po omenjeni cesti 
do svojih domačij. Cesta je ozka, makadamska in nevarna in obilno deţevje 
povzroči po njej še teţjo prevoznost. Domačini ţe leta in leta opozarjajo na 
nujnost popravila in nevarnost voţnje po tej cesti, a se do sedaj ni še nič 
premaknilo v zvezi s postopki za ureditev navedenega odseka ceste.  

      -    svetnice Patricije Šulin – naslednjo pobudo: 
Prav tako so se name obrnili domačini in me opozorili na nujnost postavitve 
kontejnerja za odpadke v naselju Novo mesto v Srednjem Lokovcu. Sedaj je ta 
oddaljen od naselja kak kilometer, pri Tiraţovem špiku, kar predvsem v zimskem 
času, ko je cesta poledenela in zasneţena, predstavlja starejšim prebivalcem 
vsakodnevne velike teţave, da se prebijejo do kontejnerskega mesta. Lastnica 
parcele ob hiši, ob hišni številki Lokovec 122, je pripravljena odstopiti svoj del 
parcele, kjer bi se lahko postavil kontejner. V neposredni bliţini je tudi obračališče, 
kar omogoča komunalnemu vozilu prevoz in prevzem kontejnerja. Domačini 
Novega mesta v Lokovcu upajo, da bo Mestna občina Nova Gorica prisluhnila 
njihovim ţe dolgoletnim potrebam tako po cesti kot po kontejnerskem mestu.  

      -    svetnika Mira Kerševana  – naslednjo pobudo:   

Prva pobuda je obveščanje krajanov v primeru motene oskrbe z  vodo ali 
električno energijo. Podjetje Elektro Primorska d.d. ter Vodovodi in kanalizacija 
d.d. obveščajo krajane po krajevnih skupnostih z obvestili na oglasnih deskah 
glede motenja oskrbe. Vendar pa tudi obvestila ne pridejo do vseh uporabnikov. 



 

Obvestila na oglasnih deskah odnese veter, radia ne poslušaš vsak dan in zgodi 
se, da naenkrat ni vode, oziroma je lahko tudi onesnaţena.  
Dajem pobudo, da bi obvestila o moteni oskrbi z vodo in elektriko dobili preko 
mobilnega operaterja. Menim, da bi tako obvestilo najhitreje doseglo uporabnika.  

      -    svetnika Mira Kerševana  – naslednje vprašanje:  

Drugo vprašanje je, kdaj se bo uredilo odlagališče kosovnih odpadkov v Prvačini 
in Dornberku. Zbiranje odpadkov je v Mestni občini Nova Gorica po večini dobro 
urejeno, ekološki otoki, zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov, občasno odvoz 
kosovnih odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov, zato pa toliko bolj zbodeta v oči 
zabojnika v Dornberku in Prvačini, kamor ljudje odmetavajo vse mogoče, tudi 
azbestne plošče. Okolica zabojnikov je vedno nasmetena, neurejena in zato zelo 
moteča.  
Predlagam, da se čim prej pristopi k reševanju problema in se uredi zbirno mesto, 

ki bo v skladu s predpisi in za okolico nemoteče.  
- svetnika Otona Filipiča  – naslednji predlog: 

V nabor projektov NRP predlagam, da se doda širitev drţavne ceste Prevalo–
Trnovo na kritičnem odseku Škabrijel. Iz Trnovskega gozda se v dolino pelje 
dnevno ogromno kamionov s prikolico, natovorjenih s hlodi, lesom, tu so izjemni 
prepadi, ker se ob nesreči lahko vozilo skotali tudi do Grgarja. Po tej poti sedaj 
vozi tudi šolski avtobus in je ta odsek zelo ozek, kritičen in nevaren. Ker so za to 
ţe bile sproţene tudi določene aktivnosti  na drţavnem nivoju, ker je cesta 
drţavna, predlagam, da se ta odsek evidentira in vnese v prioritete NRP mestne 
občine. 

- svetnice mag. Darinke Kozinc – naslednje vprašanje: 
Drugo pripombo imam glede okrasitve mesta. Da je letos Bevkov trg seveda zelo 
bogato okrašen z lučmi, smo najbrţ opazili vsi. Ne bom sicer pretirano razpravljala 
o estetskem učinku. Mojo skromno mnenje je sicer, da tisti, ki je to načrtoval in 
zaradi mene, če hočete strokovno načrtoval, je dosegel učinek kiča.  
Po drugi strani pa bi opozorila na zapostavljanje drugih delov mesta, še zlasti pa 
na Solkan. Zakaj ravno Solkan? Pa ne zgolj zato, ker tam ţivim, pač pa zaradi 
njegovega pomena in statusa v tej občini, kot edinega dela, ki nosi pečat in 
izročilo preteklosti. Namreč Solkan je dobil okrasitev le zgolj po glavni ulici in to 
okrasitev, kjer pol luči ne gori, na primer sneţinke se ponoči spreminjajo v 
nekakšne polmesece. Razumem, da je potrebna skromnost v času recesije. Toda 
na eni strani blišč, na drugi strani pa recesija. Da le ni v tem kaj simbolike po 
Orwellovsko, da so nekateri malo bolj enakopravni kot drugi. Sprašujem, kdo je 
okraševal Bevkov trg in kdo ostale dele Nove Gorice, zlasti Solkan? 

- svetnice Milojke Valantič - naslednje vprašanje: 

Sklicujem se na Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Nova Gorica, neuradno prečiščeno besedilo, Uradno glasilo št. 
10/97, 2/99, Uradne objave 19/99, 24/2000, 1/2002, 4/2003 in Uradni list 
Republike Slovenije 33/2003, 88/2004, 134/2004, 93/2005, 114/2005, 2/2007, 
103/2007, 122/08, 97/09 in 106/2010 in 7. a člena tega odloka, ki se glasi: «Ţupan 
Mestne občine imenuje komisijo, ki je dolţna v roku 1 leta vzpostaviti evidenco 
nenaseljenih in razpadajočih stanovanjskih in poslovnih objektov in predlagati 
mestnemu svetu ukrepe ali spremembo tega odloka.» Sprašujem ţupana oziroma 
njegove strokovne sluţbe za poročilo, kaj je bilo v zvezi s tem členom ţe 
opravljenega, in sicer:  
1.   kdaj, datum pričetka je komisija pričela s svojim delom,  
2.   navedbo, v katerih področjih v občini so bile evidence ţe vzpostavljene in  
3.   v kolikšnem času se predvideva realno moţnost, da bodo te evidence   
      vzpostavljene? 

- svetnika Tomaža Torkarja – naslednji predlog: 
Name so se obrnili vaščani vasi Loke, to je del Krajevne skupnosti Kromberk. 
Skozi vas pelje slabo urejena ozka cesta, in sicer dovolj široka za voţnjo enega 



 

avtomobila. Glede na to, da je ta cesta v zadnjih letih vedno bolj obremenjena, 
vprašujem v imenu vaščanov, ali obstajajo kakšni načrti v zvezi z ureditvijo 
omenjene ceste. Krajani predlagajo razširitev ceste vsaj na tistih odsekih, kjer je to 
mogoče. Glede na to, da imamo danes na dnevnem redu tudi nabor investicijskih 
projektov za obdobje 2012-2016, tam  nisem našel načrtov za ureditev te ceste, 
zato bom verjetno  predlagal, da se tudi omenjena cesta vnese v ta nabor.  

- svetnika Tomaža Belingarja -- naslednji predlog: 
Predlagam spremembo Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG  ter o višini odškodnin za 
uporabo javnih površin na območju MONG tako, da se plačila odškodnine za 
uporabo javnih površin oprosti lokalno skupnost, oţje dele lokalne skupnosti in 
druţbe, ki so v njihovi 100 % lasti ter vsem organizatorjem, ki za izpeljavo 
prireditve prejmejo sredstva iz proračuna občine za to prireditev.  
Ne strinjam se z odgovorom, ki sem ga prejel. V odgovoru so navedena določila 
pravilnika, ki so poznana, ni pa pojasnil o predlogu, da bi se določila spremenila. 
Predlagam namreč, da bi ţe pravilnik lahko omogočil brezplačno uporabo javnih 
površin lokalnim skupnostim, njihovim oţjim delom in subjektom, ki so v njihovi sto 
procentni lasti ter vsem organizatorjem, ki za izpeljavo prireditve prejemajo 
sredstva iz proračuna občine za organizacijo prireditve. S tem bi bilo 
prihranjenega veliko nepotrebnega birokratskega dela, pa tudi rok 8 dni za 
predloţitev obračuna je prekratek, da bi se zbralo vse potrebne račune. V 
odgovoru ste tudi navedli, da se šteje, da cilj prireditve ni pridobivanje dobička, če 
prihodki ne presegajo odhodkov. To ne drţi! Za organizacijo bolšjega sejma mora 
KS Nova Gorica vsak mesec plačati 228,35 EUR za uporabo javne površine na 
Bevkovem trgu, prispevek, ki ga dobi od prodajalcev za mize pa znaša največ 
145,00 EUR. Kljub temu, da ste predloţili obračun prihodkov in odhodkov, pa 
zaradi določila, da mora biti udeleţba na prireditvi za javnost in sodelujoče 
brezplačna, ni upravičena do brezplačne uporabe javne površine. Kateri odstavek 
17. člena pravilnika je bolj pravilen: drugi ali tretji?   

- svetnice mag. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo pobudo: 
Imam pa še eno pobudo. Društvo Ronket je ţe dvakrat zaprosilo Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica za izdajo soglasja za brezplačno začasno 
uporabo parcele, ki stoji za štirimi bloki na Ronketu, z namenom ureditve 
manjšega otroškega igrišča za otroke do sedmega leta starosti. Nepremičnina je 
last stanovanjskega sklada in v naravi predstavlja  travnik z nekaj drevesi. 
Nadzorni svet sklada ni dal soglasja za začasno uporabo te parcele, je pa dal 
pozitivno soglasje k postavitvi igral na parceli, ki je tik ob zelo prometni Vojkovi 
cesti. Za to parcelo se stanovalci niso pozitivno izrekli, saj je območje za otroke 
nevarno. Igrala so take narave, da se jih da takoj odstraniti, če bi stanovanjski 
sklad zemljišče potreboval za gradnjo. Stroški postavitev igral bi deloma nosili 
prebivalci Ronketa, večina pa seveda mestna občina in ne stanovanjski sklad.  
Zato pozivam nadzorni svet sklada, da vlogo društva Ronket ponovno obravnava 
in jo ugodno reši, Oddelek za druţbene dejavnosti pa, da v proračunu za leto 

2012 zagotovi sredstva za postavitev otroških igral. 
- svetnice Kaje Draksler – naslednjo pobudo: 

Nadaljujem s svetniško pobudo in svetniškim vprašanjem. V svetniški skupini 
Slovenske demokratske stranke dajemo pobudo, da se ustrezno uredi osvetlitev 
Kidričeve ulice, in sicer na prehodih za pešce. V Novi Gorici je na Kidričevi ulici 
neustrezna osvetlitev prehodov za pešce, luči stojijo zelo visoko in z zasvetlitvijo 
ne segajo dovolj na prehode za pešce. Problematični so prehodi za pešce pri 
hotelu Perla, prehod za pešce, ki je pred vhodom v wellnes center Perla, prehod 
med sodiščem in kavarno Dolce vita, prehod pri rotondi, nasproti nebotičnika in 
prehod med avtobusno postajo in Zavarovalnico Triglav. Na prehodu med Perlo in 
Dolce vito so nam ţe poznane tudi prometne nesreče - zadnja, ko je voznik zbil 
gospo, ki je pravilno prečkala čez prehod za pešce. Sploh v zimskem času, ko je 



 

dan kratek, ob deţju in pojavu megle, je v popoldanskih, večernih in nočnih urah 
teţko prečkati te prehode. Problem imamo tudi vozniki, saj pešce, ki so v temnih 
oblačilih, teţko opazimo. Predlagamo, da Mestna občina Nova Gorica predlog 
ustrezno preuči. Predvsem na zgoraj omenjenih mestih bi bilo potrebno namestiti 
ustrezno osvetlitev, ki bi bistveno pripomogla k osvetlitvi teh prehodov.  

- svetnice Kaje Draksler – naslednje vprašanje:  
Še vprašanje. Zanima me, kako je s kontejnerskimi mesti v Mestni občini Nova 
Gorica. Ker ima skoraj na vsaki seji mestnega sveta kateri izmed mojih kolegov 
svetnikov in svetnic pripombe glede kontejnerskih mest in njihove postavitve, 
predlagam, da Mestna občina Nova Gorica od Komunale d.d. pridobi pregled 
obstoječih, če jih lahko tako imenujemo, nekih črnih lis oziroma lukenj in potrebnih 
dopolnitev ter načrt izvajanja in dopolnjevanja slednjih, ki so nujno potrebna.  

 
 
Miran Ljucovič 
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