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Številka: 900-13/2010 
Nova Gorica: 18. januar 2012 
 
 
 

O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA  

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
13. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. december 2011 
 
 
1. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR  je podal 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. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je 
začela s pridobivanjem objektov na mejnih prehodih ţe leta 2007. 20. julija 2011 smo v skladu 
z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud na SVLR ponovno poslali pobudo za 
brezplačen prenos objektov z naslednjimi vsebinami: 

1) maloobmejni prehod Pristava v Roţni dolini – muzej tihotapstva 
2) maloobmejni prehod Solkan – gostinsko turistična dejavnost 
3) maloobmejni prehod Solkan-Polje – širitev poslovne cone Solkan 
4) MMP Roţna dolina – prostori za Univerzo v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko) 
5) maloobmejni prehod v Novi Gorici na koncu Erjavčeve ulice – referenčna točka 

dogajanja v okviru medkulturnega projekta »kinokašča«. 
Zaradi dolgotrajnih postopkov nam do danes še ni uspelo pridobiti omenjenih objektov. Kar pa 
ne pomeni, da nam jih ne bo uspelo. Mestna občina Nova Gorica z aktivnostmi pridobivanja 
obmejnih objektov nadaljuje.  
V prilogi vam pošiljamo dosedanje pisne in uradne pobude za pridobitev omenjenih objektov 
ter zadnji odgovor Ministrstva za javno upravo. 
 
 PRILOGA 1, 2, 3, 4, 5 
 
 
2.  SVETNIK OTON FILIPIČ je postavil 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. 
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Kabinet župana je podal naslednji odgovor: Marca lani smo ţe odgovarjali na podobno 
svetniško vprašanje. Takrat smo zapisali: 
«Pred leti je s predmetnim plakatnim mestom upravljala "Komunala", ki je plakatno mesto 
označila z lesenim okvirjem, pritrjenim na podporni obcestni betonski zid. Z uveljavitvijo 
novega odloka o oglaševanju so postale izvajalec oglaševanja v MONG Mestne storitve 
d.o.o., ki so opustile upravljanje tega plakatnega mesta zaradi bliţine drţavne ceste. 
Opustitev ţal ni dosegla svojega namena - čista in urejena okolica cestnega telesa, saj se je 
sprevrgla v divje oziroma ilegalno plakatiranje.  
Ker gre na tej lokaciji za plakatno mesto, ki je komercialno zanimivo, obenem pa je, v smislu 
informiranja oziroma oglaševanja, njegova oţivitev tudi v javnem interesu, bodo Mestne 
storitve skupaj in ob pomoči občinske uprave na tej lokaciji ponovno v okviru zakonskih 
pogojev vzpostavile plakatno mesto, kar istočasno pomeni tudi upravljanje, vzdrţevanje in 
čiščenje te lokacije.«  
Obljube iz zadnjega odstavka citiranega odgovora, ţal, nismo izpolnili, saj je JP Mestne 
storitve na vlogo za ureditev plakatnega mesta na predmetni lokaciji od DRSC dobilo 
negativen odgovor (glej prilogo). 
Mestne storitve so kasneje navedenega upravitelja drţavnih cest še pozvale, naj, ob taki 
razlagi veljavnih predpisov, vsaj poskrbi za čiščenje in vzdrţevanje te lokacije odnosno 
sankcioniranje divjega plakatiranja. Več kot to pa ni v naši moči. 

 
PRILOGA 6 

 
 
3. SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK je podala 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 Mestne 
občine Nova Gorica in v naravi predstavlja travnik z nekaj drevesi. Nadzorni svet sklada ni 
podal 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.« 

 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor, 
ki ga je pripravil Stanovanjski sklad MONG – javni sklad, in sicer: »Nadzorni svet 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je na redni seji dne 07.12.2010 sprejel 
naslednji sklep: Društvu prebivalcev »Ronket« Nova Gorica, Vojkova cesta št. 105 B, 5000 
Nova Gorica, se za ureditev manjšega otroškega igrišča za otroke do sedmega leta starosti:  

 ne daje soglasja za začasno uporabo parc.št. 751/2 dvorišče 515 m2 in park 418 m2 

k.o. NOVA GORICA, 

 daje pa se soglasje za začasno uporabo zahodnega dela parc.št. 751/1 park v izmeri 
cca 600 m2 k.o. NOVA GORICA za ureditev manjšega otroškega igrišča za otroke do 
sedmega leta starosti. 

Na ponovno pobudo Društva prebivalcev »Ronket« Nova Gorica, Vojkova cesta št. 105 B, 
5000 Nova Gorica, z dne 19.10.2011 je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 
predloţil nadzornemu svetu predlog za izdajo soglasja za brezplačno začasno uporabo 
parc.št. 751/2 dvorišče 515 m2 in park 418 m2 k.o. NOVA GORICA, za namene ureditve 
manjšega otroškega igrišča za otroke do sedmega leta starosti. Nepremičnina je last 
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Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in v naravi predstavlja travnik z nekaj 
drevesi. 
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorice je na redni seji dne 
07.11.2011 ponovno obravnaval vlogo Društva prebivalcev »Ronket« Nova Gorica. Ker se 
nadzorni svet ne strinja s postavitvijo otroškega igrišča za četrtim blokom, sklepa, ki ga je 
sprejel na seji dne 07.12.2010, ni pripravljen spreminjati.« 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Igrišča obnavljamo na 

podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Vsekakor vsako lokacijo 
temeljito preučimo, predvsem pa imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih 
igrišč ni, oziroma so uničena ali zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, 
kjer igrišča urejamo. Igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti pa tudi 
staršev, kajti tudi urejenost igrišč je ogledalo naše občine. Vsako leto v občinskem proračunu 
planiramo sredstva za vzdrţevanje otroških in športnih igrišč in enako velja tudi za 
proračunsko leto 2012. V predlogu proračuna je 27.000,00 €, ki zadostujejo za vzdrţevanje 
vseh obstoječih igrišč ter za postavitev kakšnega novega, tako, kot je to postala ţe praksa in 
tudi cilj oddelka.  
Prošnja prebivalcev Ronketa za postavitev igral je ţe pred časom prispela na Oddelek za 
druţbene dejavnosti, vendar brez soglasja lastnika ţal ne moremo pričeti s postopki. 
 
 
4.  SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala 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.  

  
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Zemljišče, po katerem sprašuje svetnica Darinka Kozinc nosi parc.št 1711/3 k.o. Bate. 
Zemljišče je bilo lani odkupljeno delno za potrebe razširitve cestišča na kategorizirani lokalni 
cesti z oznako LC 284014 v naselju Grgarske Ravne, delno pa na predlog Krajevne skupnosti 
Grgarske Ravne–Bate za namen razširitve prireditvenega prostora pred dvorano. 
Kupoprodajna pogodba je bila podpisana dne 12.7.2011, zemljiškoknjiţno stanje pa je bilo 
urejeno dne 2.9.2011.    
 
 

5.  SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal 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 
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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. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v 
Mestni občini Nova Gorica je ţe v pripravi in bo obravnavan na 14. seji Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica. V pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev smo upoštevali in 
dopolnili oziroma spremenili vse tisto, kar se je pri izvedbi razpisa pokazalo kot pomanjkljivost 
in sicer: 

 natančneje smo razmejili in opredelili  pristojnosti komisije in organa pristojnega za 
pripravo in izvedbo razpisa(trenutno je to oddelek za gospodarstvo) 

 postopek dodeljevanja sredstev je sedaj zastavljen tako, da ne bi prihajalo do 
primerov, ko bi bilo premalo časa med rokom za vloţitev pritoţbe in rokom pričetka 
prireditev. V spremembah odloka je tako uvedene institut »skupne odločbe«. To 
pomeni, da se za vse prijavitelje skupaj izda ena sama odločba, v kateri je odločeno o 
vlogah vseh prijaviteljev (odločba se seveda vroči vsakemu izmed njih). Nadalje je v 
spremembi odloka določeno, da se po dokončnosti odločbe z izbranimi prijavitelji 
podpiše pogodba. To pomeni, da se pogodba z izbranimi prijavitelji podpiše takoj po 
rešitvi morebitnih pritoţb. Morebitna toţba na Upravno sodišče pa ni ovira za podpis 
pogodbe. Torej, ker je v spremembi odloka predvideno, da se pogodba z izbranimi 
prijavitelji podpiše po dokončnosti odločbe (in torej po rešitvi pritoţbe), je organ z 
odlokom ţe zavezan, da roke za vloţitev in rešitev pritoţb upošteva, ko pripravlja javni 
razpis. Vendar je potrebno poudariti, da je javni  razpis vezan na sprejetja proračuna – 
javni razpis lahko objavimo šele, ko prične veljati odlok o proračunu za tekoče leto.  

 V spremembah odloka smo upoštevali tudi pobudo glede števila članov komisije. Tako 
je sedaj predvidena sedem članska strokovna komisija. 

V letošnjem letu se  z izvedbo prvih tovrstnih prireditev pokazale tudi teţave, ki so povezane z 
občani, ki ţivijo v neposredni bliţini prireditvenih dogajanj v letošnjem letu. V ta namen je bil 
sklican sestanek z stanovalci, ki ţivijo v neposredni bliţini in predstavniki institucij, ki so 
locirane neposredno ob prireditvenem prostoru  Na sestanku so stanovalci oţjega centra 
mesta opozorili ţupana  na problem hrupa in onesnaţevanja oţjega centra mesta predvsem v 
letošnjih  poletnih mesecih in v času javnih prireditev. Pri tem so predvsem izpostavili 
dogajanje v času  organizacije prireditev Goriške plaţe in Goriškega poletja v letošnjem 
poletju. Izpostavili so predvsem naslednje: 

 Teţava s hrupom ob javnih prireditvah na Bevkovem trgu in v centru mesta. teţave  s 
hrupom, ki prihaja iz gostinskih lokalov in vrtov v okolici stanovanjskih blokov 

 teţave s čiščenjem javnih površin pred stanovanjskimi bloki po izvedbi javnih 
prireditev, 

 neustrezno dolg obratovalni čas gostinskih lokalov v poletnih mesecih. Najbolj moteča 
je glasba z letnih vrtov, posebno ob prireditvah. Jakost glasbe, ki se sliši iz lokalov in 
njihovih vrtov zelo moti stanovalce stanovanjskih blokov, ki so v neposredni  bliţini 
lokalov 

 obratovalni čas gostinskih  lokalov v  poletnem času je neustrezen in moti nočni 
počitek stanovalcev,  

 zelo moteče za stanovalce je tudi čiščenje po prireditvah, ki se začne ţe ob 5 uri 
zjutraj,  
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Predstavniki gledališča, podjetja DOM in knjiţnice Franceta Bevka pa so opozorili še na 
naslednje. 

 premajhno število varnostnikov ob prireditvah, ki morajo zagotoviti ustreznejše 
varovanje okolice in stavbe SKB, knjiţnice Franceta Bevka in gledališča. Po 
prireditvah  pa je bila neposredna okolica omenjenih stavb tudi neustrezno očiščena. 

Za rešitev problematike hrupa in onesnaţevanja okolja ob javnih prireditvah so prisotni 
predlagali sledeče: 

 Meritev hrupa ob dogodkih in prireditvah in predlog sankcij za kršitelje, 

 Obratovalni čas gostinskih lokalov, ki so v neposredni bliţini stanovanjskih blokov (cca 
50 m) je potrebno skrajšati in sicer poleti največ do 24 ure in pozimi največ do 22 ure 

 Potrebno aktivneje vključiti pristojne institucije (občinski inšpektor, trţni inšpektor, 
inšpektor za okolje) , da sankcionirajo kršitelje 

 Jakost glasbe, ki se sliši iz lokalov ne sme motiti bliţnjih stanovalcev, prav tako je 
potrebno umakniti zvočnike iz nadstreškov lokalov, prehodov oz, drugih mest, ki so 
izven gostinskih lokalov in iz gostinskih vrtov ob lokalih. Glasba iz zvočnikov je v 
poletnem času lahko največ do 11 ure, 

 V časi javnih prireditev je potrebno zagotoviti dodatno varovanje okoliških 
stavb(knjiţnice, stavbe SKB in gledališča) saj v okolici teh stavbi in na samih stavbah 
pogosto prihaja do vandalizma v času prireditev in onesnaţevanja, 

 Po končanih prireditvah je potrebno zagotoviti tudi dodatno mokro čiščenje, 

 Pred organizacijo prireditev, ki jih organizira Mestna občina Nova Gorica  v oţjem 
središču mesta se je potrebno predhodno uskladiti z predstavniki bliţnjih stanovalcev, 
tako glede omejitve hrupa kot tudi trajanja prireditev    

 Lokalom se ob večjih prireditvah in pred prazniki dovoli obratovanje največ do 01 ure 
Glede na to, da navedena problematika ne spada v Odlok o dodeljevanju spodbud za 
sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni Občini Nova Gorica, občinska 
uprava pripravlja nov  Odlok o videzu mesta, kjer bi natančneje opredelili  in rešili 
problematiko povezano  s hrupom in onesnaţevanjem mesta tudi v času prireditev. Poleg 
tega je potrebno opredeliti in rešiti problematiko hrupa z letnih vrtov in natančneje določiti 
prireditvene prostore v mestu Odlok mora biti pripravljen in sprejet pred izvedbo letošnjih 
poletnih prireditev in bo na seji Mestnega sveta predvidoma v mesecu marcu.   Kar se pa 
tiče obratovalnega časa gostinskih lokalov tudi pripravljamo spremembo Odloka o 
podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in bo tudi ta sprememba  Odloka na 
seji predvidoma v mesecu marcu.   
 

 
6. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal 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 
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samostojnem objektu in lahko obratuje v POČ v poletnem času do 2. ure. Prav zaradi 
takih primerov menim, da je sprememba odloka potrebna. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Pobudo mestnega svetnika 
sprejemamo. Oddelek za gospodarstvo bo preučil moţnosti za spremembo veljavnega 
Odloka o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost ter v skladu s tem za naslednjo sejo mestnega sveta pripravil 
predlog sprememb odloka. Vendar pa je vseeno pomembno povedati naslednje: 
Pri pripravi veljavnega odloka je bilo problematiki, na katero se nanaša svetniško vprašanje, 
namenjeno veliko pozornosti. Pri pripravi so tako sodelovali predstavniki Policijske uprave 
Nova Gorica ter Sekcija gostincev Območne obrtne zbornice Nova Gorica, upoštevane pa so 
bile tudi izkušnje, ki smo jih pridobili na podlagi do tedaj veljavnega odloka. Naj povemo tudi, 
da je pomembno, da se vloge za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, 
rešujejo hitro in je torej pri predpisovanju meril potrebno upoštevati tudi ta vidik. Pridobivanje 
soglasja stanovalcev oz. ugotavljanje točne oddaljenosti lokala od stanovanj oz. 
stanovanjskih hiš za vsak posamezni primer bi bilo neţivljenjsko, saj bi tak postopek trajal 
predolgo. Poleg tega pa je v samem mestu Nova Gorica v stanovanjska območja velikokrat 
vpeta tudi gostinska dejavnost. Tako je skoraj nemogoče določati obratovalni čas izključno 
glede na namensko rabo prostora (stanovanjsko, mešano območje) oziroma z določitvijo con. 
Ker pa se zavedamo, da je potrebno upoštevati tudi mnenja prebivalcev, je bila z veljavnim 
odlokom uvedena obvezna pridobitev mnenja pristojne krajevne skupnosti. Le-ta namreč svoj 
okoliš pozna, prebivalci pa lahko svoje morebitne pritoţbe zoper obratovanje gostinskega 
obrata podajo pri njej. Mnenja krajevnih skupnosti, ki so obrazloţena in utemeljena so pri 
izdaji soglasja tudi upoštevana (tako je tudi predpisano v odloku). Poleg tega še enkrat 
poudarjamo, da rednega obratovalnega časa, ki je določen z drţavnim Pravilnikom o merilih 
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,107/00, 30/06, 93/07) z odlokom ni dovoljeno krajšati.  
 
 
7.   SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je podala 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. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v 
Mestni občini Nova Gorica je ţe v pripravi in bo obravnavan na 14. redni seji Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica. Postopek dodeljevanja sredstev je sedaj zastavljen tako, da ne 
bi prihajalo do primerov, ko bi bilo premalo časa med rokom za vloţitev pritoţbe in rokom 
pričetka prireditev. V spremembah odloka je zato uveden institut »skupne odločbe«. To 
pomeni, da se za vse prijavitelje skupaj izda ena sama odločba, v kateri je odločeno o vlogah 
vseh prijaviteljev (odločba se seveda vroči vsakemu izmed njih). Nadalje je v spremembi 
odloka določeno, da se po dokončnosti odločbe z izbranimi prijavitelji podpiše pogodba. To 
pomeni, da se pogodba z izbranimi prijavitelji podpiše takoj po rešitvi morebitnih pritoţb. 
Morebitna toţba na Upravno sodišče pa ni ovira za podpis pogodbe. Torej, ker je v 
spremembi odloka predvideno, da se pogodba z izbranimi prijavitelji podpiše po dokončnosti 
odločbe (in torej po rešitvi pritoţbe), je organ z odlokom ţe zavezan, da roke za vloţitev in 
rešitev pritoţb upošteva, ko pripravlja javni razpis. Poleg tega pa je potrebno povedati še, da 
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javni razpis vezan na sprejetja proračuna – javni razpis lahko objavimo šele, ko prične veljati 
odlok o proračunu za tekoče leto. 
V spremembah odloka smo upoštevali tudi pobudo glede števila članov komisije. Tako je 
sedaj predvidena sedem članska strokovna komisija. 
 
 
8.  SVETNIK TOMAŽ HORVAT, mag. je podal 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.  

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

Strinjamo se z ugotovitvijo, da je obravnavano kriţišče regionalne ceste R3-613, odsek 1437 
Ajševica-N. Gorica (Kromberška vpadnica) in lokalne ceste LC 284120 Sp. Ajševica – 
Kromberk–N. Gorica (kriţišče »Meblo«) izredno nevarno. Omenjeno kriţišče, je nastalo ţe z 
izgradnjo Kromberške vpadnice leta 1985. Takratni projekt ceste pa rekonstrukcije kriţišča ni 
vključeval. Prometne razmere so se dodatno spremenile oz. poslabšale z izgradnjo obeh 
bencinskih servisov. Kriţišče ima neprimerno geometrijo in neustrezno osvetlitev. Kriţišče je 
močno obremenjeno tudi s pešci  (povezava zaselkov Kromberka z gozdom Panovec). Vse 
bolj pa Kromberška vpadnica prevzema vlogo daljinske kolesarske povezave, ki pa ţal ni 
ustrezno prometno urejena. 
Pred časom, ko je bilo območje predvideno kot ena moţnih lokacij za univerzitetni kampus, 
so bile vse prometnice oz. kriţišča predvidena za rekonstrukcijo v okviru tega projekta. Ob 
upoštevanju dejstva, da se je kampus selil v mesto, se strinjamo, da je potrebno nadaljevati s 
samostojnim projektom rekonstrukcije kriţišča. 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so na celotni cestni povezavi od kriţišča »Tri 
hiše« do vključno obravnavanega kriţišča kar štiri kriţišča, ki so potrebna rekonstrukcije in 
da, bo potrebno z DRSC dogovoriti za terminski plan. Trenutno je v teku projekt kriţišče 
Šmihel, katerega investicijo je prevzela DRSC. MONG je v NRP 2012-2016 oz. proračun 
MONG za leto 2012 v okviru postavke »Dokumentacija za drţavne ceste« vključila štetja 
prometa za prometno neustrezna kriţišča-kriţišče Tri hiše, kriţišče cest R3-613 (Kromberška 
vpadnica) in ceste R2-444 Ajdovščina-Roţna Dolina. OIGJS se strinja, da se v postavko 
vključi še obravnavano kriţišče, zato je oddelek pisno ţe seznanil DRSC s svetniško pobudo 
in izrazil zahtevo MONG po rekonstrukciji navedenega kriţišča. 

  

 
9.  SVETNIK OTON FILIPIČ je podal 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. 

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



 8 

Kot je bilo ţe v odgovoru na svetniško vprašanje v marcu 2011 odgovorjeno, je v februarju 
2011 v prostorih MONG potekal sestanek s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za 
ceste na temo  odprta problematika na drţavnih cestah na območju MONG. Med drugim  je 
bila na dnevnem redu tudi problematika rekonstrukcije ceste R3-608 Solkan-Lokve in sprejeti 
so bili tudi načelni dogovori glede pridobivanja dokumentacije za rekonstrukcijo te ceste.  
Iz odgovora, ki ga je oddelek podal na svetniško vprašanje v oktobru 2011 izhaja, Oddelek za 
infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe v juniju 2011 DRSC pisno pozval, da nas le-ta 
seznani z aktivnostmi, ki potekajo na tem projektu oziroma, da predlaga sestanek, na katerem 
bi obravnavali samo problematiko regionalne ceste R3-608 Solkan-Lokve. Oddelek meni, da 
bi bilo potrebno z DRSC doseči podpis sporazuma,  s terminskim planom posameznih faz, ki 
bi obe strani bolj zavezoval k realizaciji posameznih aktivnosti. 
Prav tako je OIGJS v oktobru 2011 DRSC seznanil s svetniško pobudo glede odmere ceste. 
Kot je v obrazloţitvi k proračunoma 2012 in 2013 ter NRP 2012-2016 navedeno, je cesta R3-
608 Solkan-Lokve vključena v poglavje Dokumentacija za drţavne ceste, rekonstrukcija 
kritičnih odsekov drţavnih cest. Predvidena je izdelave idejnega projekta za rekonstrukcijo 
ceste R3-608 Solkan – Lokve (2. faza) na podlagi projektne naloge, ki jo pripravi DRSC. 
Dokumentacijo za 1. fazo na odseku od Prevala do odcepa Ravnica po dogovoru iz februarja 
2011 izdeluje DRSC. 
Iz dopisa, ki nam ga je DRSC poslala v novembru 2011 izhaja, da je DRSC del drţavne ceste 
R3-608/1067 Solkan-Lokve od km 0,0 v dolţini 0,5 km in od km 1,8 v dolţini 13,5 km uvrstila 
v plan izmer-parcelacij za leto 2012. Predvidoma bo cesta izmerjena v drugi polovici leta.  
 
 
10. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal 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?  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je  posredoval naslednji odgovor:  
Smiselna je sprememba 17. člena Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin 
za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG (Uradni list RS, št. 20/11), tako da so plačila 
odškodnine za uporabo javne površine oproščeni neposredni (mestni svet, nadzorni odbor, 
ţupan, oddelki občinske uprave in krajevne skupnosti) in posredni uporabniki proračuna (javni 
zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina) Mestne občine Nova 
Gorica – vsi v okviru opravljanja dejavnosti javne sluţbe ter uporabniki javnih površin skladno 
s predpisi o volilni kampanji. Izjema so le javna podjetja, za katere ţe Zakon o stvarnem 
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premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ne dopušča 
moţnosti , da bi se jim nepremično premoţenje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, 
dalo v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo. 
Glede na navedeno bo oddelek za eno od naslednjih sej Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica (v nadaljevanju: mestni svet) pripravil predlog sprememb pravilnika, ki bo 
predhodno usklajen na nivoju mestne uprave, in ga nato predloţil v obravnavo in sprejem 
mestnemu svetu.  
 
 
11.  SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala naslednjo 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. 
 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Cesta, ki jo gospa svetnica navaja je v privatni lasti. Vsako leto je v proračunu MONG 
postavka, ki je namenjena za parcelacijo, ureditev lastništva in rekonstrukcijo cest  v Lokovcu. 
Predlog prioritete parcelacij in asfaltacij pa pripravlja svet KS Lokovec.  
Del predvidenih sredstev je namenjen za  parcelacijo cest, ki so bile v preteklosti  zgrajene 
stihijsko med razpršeno gradnjo v Lokovcu (naselje Lokovec se razteza na dolţini cca 17km), 
ostala sredstva pa so namenjena rekonstrukciji oz. asfaltaciji cest. Preteţen del teh cest je še 
vedno vidnih le iz Orto -foto posnetkov. V lanskem letu je bila izvedena tudi vektorizacija in 
evidenca teh poti, ki so v zasebni lasti in preteţno vodijo do ene, dveh, le redko do treh hiš. 
Krajevna skupnost ţeli, da bi te ceste čim prej asfaltirali, vendar mora biti za to doseţen vsaj 
pogoj, da so ceste v lasti MONG. Pri tem pa imajo prednost zbirne ceste. V osnutku Načrta 
razvojnih programov za obdobje 2012-2016 je navedeno, da so v ta namen predvidena 
sredstva v letu 2012 v višini 10.000,00 EUR, v letu 2013 v višini 20.000,00 EUR, v letih 2014, 
2015 in 2016 pa po 50.000,00 EUR. 
  
 
12.  SVETNIK TOMAŽ TORKAR je podal 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.  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval  naslednji odgovor:  
Glede na razpoloţljiva proračunska sredstva ugotavljamo, da navedene investicije ni moţno 
vključiti v NRP 2012-2016 in v proračun MONG za leto 2012 in 2013. Podobno velja tudi za 
veliko ostalih podobnih potreb po asfaltaciji, ki jih med prioritete vključujejo posamezne 
krajevne skupnosti.  
Navedena cesta tudi ni med predlogi prioritetnih investicij  KS Kromberk.  
 
 
13.  SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala naslednjo pobudo: 

Nadaljujem s svetniško pobudo in svetniškim vprašanjem. V svetniški skupini 
Slovenske demokratske stranke dajemo pobudo, da se ustrezno uredi osvetlitev 
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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. 

 
Oddelek za okolje in prostor je posredoval naslednji odgovor: Problem, ki ga svetnica 

zaznava, je širši. Ne samo prehodi za pešce, celotne ulice so neustrezno osvetljene. Ulični 
prostor je skoraj povsod v mestu osvetljen s svetilkami na odločno previsokih drogovih, kar se 
je drastično pokazalo ob zakonsko zahtevani menjavi svetilk. V celoti pravilno in zgledno je 
osvetljena Jelinčičeva ulica, zato tam tudi teţav s prehodi za pešce ni. Na podoben način bi 
morale biti urejene vse ulice v mestu. Problem je kompleksen in tako bo k njemu potrebno 
tudi pristopiti. Ulično razsvetljavo bo potrebno postopno zamenjati, tega pa ni primerno početi 
od svetilke do svetilke pač pa od ulice do ulice. Načrt celovite ureditve parternega prostora 
Kidričeve ulice je v teku. Sestavni del ureditve bo tudi pravilna in primerna osvetlitev vseh 
površin, še zlasti površin za pešce. Na ostalih ulicah bomo razsvetljavo menjavali postopno, 
skladno z moţnostmi in potrebami. 
 
   
14.  SVETNICA KAJA DRAKSLER je podala 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.«,  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
V skladu z Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 21 z dne 
29.2.2008), morajo  načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk, proizvodnih in 
drugih poslovnih zgradb ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določiti zbirne in 
odjemne prostore ter zbiralnice komunalnih odpadkov. Zbiraln ice so občinska infrastruktura. 
Izvajalec GJS skrbi za opremljenost kontejnerskih mest oz. ekoloških otokov. Določitev novih 
ekoloških otokov v obstoječih naseljih poteka v sodelovanju Mestne občine Nova Gorica, 
pristojne KS in izvajalca GJS Komunale d.d. Nova Gorica.  
V smeri zagotavljanja okoljskih ciljev za zmanjšanje količin biorazgradljivih odpadkov na 
odlagališčih ter povečanja deleţa ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, se MONG, 
pristojne KS in izvajalec GJS trudijo za načrtno izgradnjo čim večjega števila takšnih 
ekoloških otokov, ki bi lahko zagotavljali ustrezno ločevanje odpadkov. Istočasno se  umikajo 
posamezni zabojniki za mešane komunalne odpadke, ki ne spodbujajo ločenega zbiranja 
odpadkov. 
Izvajalec GJS Komunala Nova Gorica d.d. je v zadnjih treh letih postavil 662 dodatnih 
kontejnerjev za ločene frakcije na območju Mestne občine Nova Gorica. Samo v zadnjem letu 
še dodatnih 468 kontejnerjev in posod za biološke kuhinjske odpadke ter zeleni odrez. 
Izvajalec javne sluţbe za ta namen investira letno v povprečju preko 195.000 EUR.  
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Pri vzpostavitvi novih ekoloških otokov prihaja pogosto do večjih teţav zaradi pojava NIMBY 
(Not In My Back Yard-ne na mojem dvorišču), ljudje se načeloma strinjajo s predlagano 
rešitvijo ekološkega vprašanja, dokler ne posega v njihovo najbliţje okolje.    
Kataster ekoloških otokov in kontejnerjev je narejen v elektronski obliki, ki trenutno zahteva 
posebno programsko opremo. Kataster je na vpogled pri izvajalcu GJS. Pripravlja pa se tudi  
kataster, ki bo dostopen na internetu vsem občanom.  
 
 
15. SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala naslednje vprašanje:  

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? 
 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Večina okrasne opreme za boţično–novoletno krasitev mesta  je v lasti podjetja HIT, ki nam 
tudi omogoča brezplačno skladiščenje okrasne opreme v svojih prostorih. Oprema je 
preteţno dotrajana in jo ni več racionalno obnavljati. To nam povzroča tudi dodatne stroške, 
enoličnost ter veliko porabo električne energije. V preteklih letih smo postopno nabavili  
manjkajočo  okrasno opremo v skladu z moţnostmi proračuna. V upravi smo se dogovorili, da 
za Boţično – Novoletno krasitev 2011/2012 ne bomo nabavili nove opreme. V letu 2012 pa je 
predvidena nova študija okrasitve in nabava okrasne opreme po vzoru Ljubljanske okrasitve 
zato se je tudi odločilo, da Bevkov trg okrasi isti izvajalec, ki okrašuje tudi Ljubljano.  
 
 
16.  SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal 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.  

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Obe krajevno pristojni krajevni skupnosti imata v osnutku proračuna za leto 2012 in 2013 
zagotovljena sredstva za ureditev zbirnega centra in ekoloških otokov, kar je tudi osnova za 
rešitev problemov, ki jih svetnik navaja. 
 
 
17.  SVETNIK TOMAŽ HORVAT, mag. je podal naslednji pobudi:     

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 
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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.   
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Na Oddelku za druţbene 
dejavnosti smo seznanjeni s problematiko ekonomata, s katero se sooča Nogometno društvo 
Gorica, prav tako pa tudi s potrebo po izgradnji servisnega objekta. 
Športna razvitost Nove Gorice se odraţa v rezultatih športnikov in v številu klubov in društev, 
ki delujejo na območju Nove Gorice in njene okolice. Skupno vsem je pomanjkanje 
garderobnih prostorov in prostorov za skladiščenje opreme in rekvizitov. Z izgradnjo 
servisnega objekta v podaljšku tribune na juţni strani, bi uspeli zagotoviti primerne prostore 
za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe Javnega zavoda 
za šport.  
Glede na navedeno smo investicijo izgradnje servisnega objekta planirali v proračunskem letu 
2013 in za to predvideli tudi potrebna finančna sredstva, ki pa mora potrditi še Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
18.  SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala 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.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za druţbene 
dejavnosti je pobudo posredoval direktorju gledališča in prejel odgovor, da bo delovanje in 
načrte SNG Nova Gorica predstavil na eni prihodnjih sej mestnega sveta. 
 



 13 

19.   SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je podala 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.  
 

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Daljši splošni odgovor na problematiko kontejnerskih mest je bil podan ţe na svetniško 
vprašanje svetnice Kaje Draksler, ki ga je postavila na isti seji MS.  
V tem primeru pa lahko povemo, da ima Krajevna skupnost Lokovec v osnutku proračuna za 
leto 2012 in 2013 zagotovljena sredstva za ureditev kontejnerskih mest. Svet KS Lokovec  
mora preveriti le prioriteto ureditve kontejnerskih mest na svojem območju oziroma uvrstitev 
vanjo.  To vprašanje in odgovor bomo posredovali tudi KS Lokovec in izvajalcu GJS in 
poskušali urediti zadevo. 
 
 
20.  SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je podala 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, 24/00, 1/02, 4/03 in Uradni list Republike Slovenije 33/03, 
88/04, 134/04, 93/05, 114/05, 2/07, 103/07, 122/08, 97/09 in 106/10 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? 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor: 
Omenjen člen je bil v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo št. 10/97 s spremembami – v nadaljevanju odlok) 
prvotno dodan ţe leta 2000 (Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica–Uradne objave 24/00) 
in se je glasil: 
»Za nenaseljene in razpadajoče stanovanjske objekte ter razpadajoče poslovne objekte se pri 
odmeri nadomestila upošteva faktor 5,0. Razpadajoče objekte, ki so nevarni za okolico 
evidentira komisija, ki jo imenuje ţupan Mestne občine Nova Gorica.« 
S spremembo odloka leta 2007 (Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica–Uradni list 103/07) se 
je prvotni člen na svetniško pobudo preoblikoval v zdaj veljavno obliko. Pri tem je bil poudarek 
na socialni noti oziroma socialni ogroţenosti nekaterih lastnikov navedenih nepremičnin, ki bi 
jim dodatna, petkratna obdavčitev povzročala velike teţave. Komisija, ki je navedena v 7a 
členu, ni bila imenovana, evidenco nenaseljenih in razpadajočih stanovanjskih in poslovnih 
objektov vodi Štab za civilno zaščito Mestne občine Nova Gorica. 
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21.  SVETNIK MIRO KERŠEVAN je podal 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. 

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

V primeru oskrbe s pitno vodo (ki je obvezna občinska gospodarska javna sluţba) določa 
obveznost obveščanja krajanov o moteni oskrbi Odlok o oskrbi s pitno vodo. Veljavni odlok v 
tretjem členu  (3. člen) med drugim določa da mora upravljavec javnega vodovoda zagotoviti:  
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode, skladno z veljavno   
   zakonodajo,  
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira. 
V 33. členu pa je določeno, da ima izvajalec (upravljavec javnega vodovoda) pravico brez 
povračila škode prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrţevalnih ali 
investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja 
prekinitve dobave vode najkasneje 24 ur pred prekinitvijo obvestiti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali na krajevno običajen način (npr. oglasna deska krajevne skupnosti) in 
na spletni strani izvajalca javne sluţbe.  
Način obveščanja, ki ga Vodovodi in kanalizacija d.d. uporabljajo in ga svetnik navaja kot 
nezadosten, je torej v skladu z določili odloka in je po mnenju izvajalca javne gospodarske 
sluţbe zadosten. V praksi pa upravljavec poleg naštetih načinov obveščanja uporablja tudi 
spletne strani, pri večjih odjemalcih pa obvešča uporabnike tudi telefonsko in tudi preko SMS 
sporočil. 
Kot so nam zagotovili na Elektro Primorska d.d. poteka obveščanje o izpadih električne 
energije na enak način. Tudi Elektro Primorska za večje uporabnike uporablja tudi telefonska 
obvestila, elektronska sporočila ( e-mail ) in SMS sporočila.  
V tem trenutku pa uporaba samo tega načina obveščanja ne bi zagotovila obveščanja vseh 
uporabnikov, ker pač vsi nimajo GSM telefonov, nekateri pa jih v tej funkciji ne znajo ali 
nočejo uporabljati (postavlja se tudi vprašanje soglasij posameznih uporabnikov). 
Ker pa se stvari na področju prenosa podatkov zelo hitro spreminjajo, bosta oba izvajalca 
moţnost in ustreznost morebitnega dodatnega obveščanja občanov preko SMS sporočil  v 
prihodnosti temeljito preučila.  
 
 
22.  SVETNICA DEJANA BAŠA je podala 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 
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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.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Glede na to, da Oddelek 

za druţbene dejavnosti ni bi obveščen o kakršnihkoli teţavah glede prostih mest v obeh 
vrtcih, ki sodijo pod OŠ Dornberk, smo za odgovor in mnenje glede pobude svetnice Dejane 
Baša prosili Dragico Vidmar, ravnateljico OŠ Dornberk, ki nam je posredovala naslednji 
odgovor: 
»5. avgusta 2011 smo se udeleţili sestanka pri ţupanu g. Mateju Arčonu, na katerem smo bili 
prisotni: g. Vladimir Peruničič, načelnik Oddelka za druţbene dejavnosti, ga. Vesna Mikuţ, 
direktorica uprave MONG, predsednica sveta KS Prvačina ga. Vesna Humar, predsednik 
sveta KS Dornberk g. Dušan Saksida ter Dragica Vidmar, ravnateljica OŠ Dornberk. 
Skupaj smo se dogovorili, da se odpre še ena igralnica na matični šoli v Dornberku, za kar je 
ustanoviteljica MONG po sklepu ţupana namenila 19.000,00 €. Tako smo do konca avgusta 
preuredili garderobo učencev na predmetni stopnji v učilnico in učilnico na razredni stopnji v 
igralnico. S tem smo s 1.9.2011 zagotovili vsem otrokom prosta mesta za vključitev v vrtec. 
Ţal, pa so nekateri starši iz Prvačine izpisali otroke, tako, da je ostalo komaj zagotovljeno 
število otrok, glede na normativ, za obstoj jaslične skupine.  
Dogovorjeno je bilo tudi, da ko se zasedejo vsa mesta v Vrtcu Dornberk in se vpiše dovolj 
otrok še za pol skupine, se jo odpre v Vrtcu Prvačina in se otroke iz jaslične skupine v Vrtcu 
Dornberk prepiše v Vrtec Prvačina. Glede na vpisnice smo predvideli, da bi bilo to pribliţno v 
januarju 2012, ampak, glede na to, da so nekateri starši otroke izpisali, je to predvidevanje 
padlo v vodo. 
Danes imamo v jasličnih skupinah v Vrtcu Dornberk še vedno 5 prostih mest. Po Zakonu o 
vrtcih – Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje, moramo najprej zapolniti prosta mesta, šele potem lahko ob vpisu 7 otrok prosimo 
občino ustanoviteljico za soglasje za odprtje polovične jaslične skupine. 
Glede na predlog staršev o odprtju dveh polovičnih skupin v obeh enotah s tem, da 
prepišemo 2 otroka v Vrtec Prvačina iz jaslične skupine v Dornberku, pa ostane številčno v 
jaslični skupini v Vrtcu Dornberk tako, da moramo še vedno zagotoviti celo skupino, kar 
pomeni, da mora občina ustanoviteljica sofinancirati prazna mesta do polnega normativa 
(mesečna oskrbovalnina na otroka v jaslih je 502,84 €, torej mesečno mora občina pokriti 
2.514,20 €). Za odprtje polovične skupine v Vrtcu Prvačina pa moramo dodatno zaposliti 
vzgojitelja za polni delovni čas in pomočnico vzgojiteljice za 0,75 deleţa, za kar nam mora 
občina ustanoviteljica izdati soglasje ter zagotoviti še dodatna sredstva za potrebno opremo. 
Kot zavod OŠ Dornberk smo pripravljeni odpreti še polovično skupino v Vrtcu Prvačina, 
seveda, če občina ustanoviteljica izda soglasje za dodatne zaposlitve in zagotovi sredstva, ki 
pa ţal niso majhna. 
Vse to je bilo jasno predstavljeno na sestanku, na OŠ Dornberk v petek, 6.1.2012 predsednici 
KS Prvačina ge. Vesni Humar in predstavnicama staršev ge. Tanji Pipan in ge. Vlasti Zorn s 
strani ravnateljice Dragice Vidmar in pomočnice ravnateljice ge. Irene Humar Kobal.« 
Mestna občina Nova Gorica o problematiki glede prostih mest ni bila obveščena, saj te 
zadeve predhodno ni obravnaval ne svet staršev in ne svet zavoda.  Dne 13.01.2012 smo 
prejeli dopis zainteresiranih staršev iz Prvačine in KS Prvačina, zato se bomo o zadevi 
pogovorili na sestanku.  
 
 
23. SVETNICA DEJANA BAŠA je podala 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 
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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.  
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za druţbene 

dejavnosti je pobudo svetnice Dejane Baša posredoval Dragici Vidmar, ravnateljici OŠ 
Dornberk, ki je pristojna za organizacijo in vodenje dela na Podruţnični šoli Prvačina. Prejeli 
smo naslednji odgovor:  
»Naši učenci Podruţnične šole Prvačina imajo pouk športne vzgoje v novi telovadnici v Vrtcu 
Prvačina, ki je opremljena z bogato didaktično opremo, po normativih več kot dovolj velika (po 
Pravilniku o vadbenem prostoru je za podruţnične šole s 3 oddelki ali manj–pri nas sta 2 
oddelka, dovolj namensko opremljena učilnica), ogrevana in redno vzdrţevana. 
Telovadnica v Prvačini, ki jo ima v upravljanju Zavod za šport Nova Gorica ne uporabljamo 
več, ker ni bila opremljena z ustreznimi didaktičnimi pripomočki za opravljanje pouka športne 
vzgoje ter je bila zelo slabo vzdrţevana, na kar smo večkrat opozorili. Te telovadnice 
dejansko ne potrebujemo, ker lahko odlične pogoje zagotavljamo v okviru našega zavoda, 
tako nam tudi ni potrebno plačevati najemnine 220,00 € mesečno. Ta denar lahko tako 
namenimo za prepotrebna didaktična sredstva naših učencev.« 
Glede na to, da svetnica navaja, da je bila telovadnica zgrajena za potrebe otrok, oddelek za 
druţbene dejavnosti opozarja, da navedbe svetnice niso točne. Športna dvorana v Prvačini je 
bila v letu 2007 zgrajena za potrebe izvajanja športa v Prvačini in ne za potrebe šolstva, kar je 
razvidno iz proračunov MONG, saj se ţe več let zaporedoma na postavki 18/10.059 - športna 
dvorana v Prvačini, ki sodi med programe športa, zagotavljajo sredstva za lizing. Poleg tega 
je v Navodilih za graditev OŠ navedeno, da na obstoječih podruţničnih šolah s 3 ali manj 
oddelki tvori vadbeni prostor za športno vzgojo namensko opremljena učilnica. 
 
 
24.  SVETNIK OTON FILIPIČ je podal 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 
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nazadnje tudi, določeno stopnjo kulture in urejenosti mesta. Vsaka stranka v 
gospodarstvu je tudi naš turist in tudi naš gost. 

 
Oddelek za okolje in prostor je posredoval naslednji odgovor: Potrebe po uvrstitvi 
navedenega projekta v načrt razvojnih programov občine ni. Sistem ureditve turistične in 
druge obvestilne signalizacije je urejen. Prostorski akti zahtevajo spoštovanje določil 
priročnika, ki natančno določa pravila postavljanja tovrstne signalizacije v prostoru. Priročnik 
bo pravkar še nadgrajen in aktualiziran. Teţava je le v tem, da je vse tisto, kar od tovrstne 
signalizacije v prostoru opazimo, v glavnem daleč od pravil priročnika, zato ni mogoče govoriti 
o sistematičnosti in urejenosti. Vendar smo v sodelovanju z Mestnimi storitvami stanje ţe 
začeli urejati in postopno ga bomo uredili v celoti. Vsak gospodarski subjekt ima in bo imel 
moţnost, da bo, v okviru dogovorjenih pravil, prisoten v usmerjevalnem informacijskem 
sistemu. 
 
 
25. SVETNIK OTON FILIPIČ je podal naslednjo pobudo:  

Naslednja pobuda je, naj mestna občina še pred vlaganjem v infrastrukturo odkupi 
zemljišče predvidene obrtne cone v Kromberku med Merkurjem in MIP-om. To pa v 
izogib zapletom in morebitnim kasnejšim zlorabam in izsiljevanjem višje cene ţe 
oplemenitenega zemljišča. To predlagam, ker bi morebitni zapleti predstavljali še 
dodatno zaviranje gospodarstva in gospodarsko škodo. V nasprotnem primeru, če se 
tega ne bi dalo doseči, apeliram naj občinske sluţbe nemudoma poiščejo nadomestno 
lokacijo za to edino predvideno obrtno podjetniško cono.  

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: Na naslednjo sejo Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica bomo v okviru točke Analiza gospodarskega stanja v 
Mestni občini Nova Gorica in programa ukrepov za izboljšanje stanja gospodarstva« pripravili 
tudi podroben pregled ţe obstoječih in planiranih poslovnih con. 
V Mestni občini Nova Gorica je v prostorskih aktih planirana obrtna cona v Prvačini, kjer je 
Mestna občina tudi ţe odkupila zemljišča. Vendar je za ureditev te cone potrebno počakati na 
občinski prostorski načrt, ker je zemljišče v poplavnem območju.  
Mestna občina Nova Gorica je bila pripravljena komunalno opremiti in urediti cono Meblo-
vzhod. Za komunalno opremo bi se tudi prijavili na razpis v okviru »Operativnega programa 
krepitve regionalni razvojnih potencialov«. Na ta način bi bil komunalni prispevek za graditelje 
bistveno niţji, saj bi plačali le lastni deleţ (30%) Mestne občine Nova Gorica, vendar občina ni 
lastnik zemljišč v navedeni coni in bi jih morala odkupiti. Z lastnikom zemljišč nismo dosegli  
ustreznega dogovora o ceni odkupa.  
Po besedah ţupana bomo spomladi z javnim pozivom iskali parcele kje drugje (po 
sprejemljivih cenah) in jih komunalno opremili za potrebe podjetnikov.     

 
 
26.  SVETNICA mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK je podala 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 
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poročilo iz prejšnjega leta, sicer pa lahko sledijo sankcije po 22. členu Zakona o javnih 

skladih. 
 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Revizijski pregled 
poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva za Goriško je bil zaključen v mesecu 
decembru 2011. Na podlagi pregleda sta občinska uprava in sklad  prejela končno poročilo 
dne 12. 12. 2011, ki ga je najprej obravnaval nadzorni svet sklada in sicer 24. 1. 2012. 
Mnenja nadzornega sveta občinska uprava pričakuje v naslednjih dneh. Celotno gradivo za 
podajo mnenja k letnemu poročilu sklada skupaj z revizijskim poročilom bo predloţeno v 
obravnavo občinskemu svetu na naslednji seji MS. 
 
 
27.      SVETNICA mag. DARINKA KOZINC je podala 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? 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pred leti se je občina 

odločila za ureditev poti zato, ker so ljudje na tem območju ubirali krajšo pot čez travnik. 
Vendar je bil del tega območja nedavno v denacionalizacijskem postopku vrnjen 
upravičencem. Zemljišče je zdaj tako v zasebni lasti in občina vanj ne more posegati. Prav iz 
tega razloga so bile pred časom s tega zemljišča odstranjene plošče za tlakovanje.  
Potrebno bo počakati na kompleksno ureditev tega območja. V občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu sta za to območje travnika predvideni dve povezovalni cesti med ulico 
Gradnikove brigade in Kidričevo ulico.  
 
 
 
 
                                                                                                             VODJA SLUŢBE MS   
                                                                                                                  Miran Ljucovič   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


