PREDLOGI STANOVALCEV
Območje C3: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 50, 52, 54, 56, 58
Srečanje s stanovalci 11. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Stara in bolna drevesa je treba odstraniti / vzdrževati.
Pazljivost pri izboru in zasaditvi novih dreves (smola, iglice, obilica cvetnega prahu – alergenov,
ostanki uši, ki padajo na pločnike in se lepijo na čevlje,….); drevesa naj imajo trd les, saj se sicer
lomijo.
Zunanja oprema
Betonsko mizo za namizni tenis sanirati ali odstraniti.
Klopi naj imajo ustrezno višino, tudi naslon za hrbet.
Okrasna betonska korita sanirati ali odstraniti.
»Lutkovno gledališče« odstraniti ali mu dati novo funkcijo (danes ni uporabno, razen za grafite).
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Prehod za pešce pri šoli Ledina predstavlja oviro za invalide.
Eko otoki
Eko otok se nekontrolirano daljša – potrebna ureditev.
Osvetlitev
Na nekaterih mestih je osvetljenost slaba.
Meteorna voda
Prelivanje meteorne vode (z Gradnikove, nato od Cankarjeve 56 proti Cankarjevi 58).
Parkirišča
Vse več parkirnih mest v naselju zasedajo kombiji.
Socialni vidiki
Večinsko mnenje udeležencev: čim manj klopi, miz in druge opreme, saj to privlači narkomane in
druge neželene obiskovalce, ki so moteči za stanovalce (hrup, preglasna glasba,…..); tako opremo bi
bilo treba odmakniti od oken stanovanj, oziroma bi bilo še najbolje, če je sploh ne bi bilo, pač pa
samo zelenica.
Ureditev skupnostnega prostora bi morala po mnenju stanovalcev upoštevati aktualno družbeno
stanje:
- skupnostnega prostora sploh ne potrebujemo, ker sploh ne živimo kot skupnost (namesto
zelenic so bolj potrebna parkirišča);
- ne potrebujemo opreme, kvečjemu nekaj igral za najmlajše, ki jih spremljajo odrasli;
individualizacija, sosedje se med seboj ne poznamo, velika fluktuacija podnajemnikov – tudi
iz občinskih stanovanj, ki nimajo odnosa pripadnosti in skrbi za svoje okolje; lastniki
stanovanj, ki stanovanja oddajajo, pa so popolnoma nezainteresirani;
- velik delež priseljencev z drugačno kulturo (tudi ne-kulturo: otroci uničujejo fasade, igrala in
opremo,….);
- preveč vandalizma - potreben bi bil nadzor 24 ur dnevno, tudi kamere;
- potrebni so programi za ozaveščanje in integracijo priseljencev.
Ostali predlogi
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Najprej uredite podzemne napeljave (kar bo trajalo nekaj let), potem se bomo spet srečali in
pogovarjali.

Območje C4: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 74, 76, 78, 80, 82, 84
Srečanje s stanovalci 11. 6. 2018.
Zelenice in drevesa
Stara in bolna drevesa je treba odstraniti / vzdrževati.
Potrebna je pazljivost in premislek pri zasaditvi novih dreves (smola, iglice, obilica cvetnega
prahu, ….); drevesa naj bodo primerna za mesto.
Zunanja oprema
Namesto te ureditve bi želeli igrišče za igre z žogo. Trenutno se ta prostor uporablja samo
za igrišče – nogomet ipd.
Ne želijo visečih mrež, izražena je bojazen, da se bodo potem tam zadrževali brezdomci in
brezdelneži.
Zunanja oprema (klopi in igrala) naj bo izvedena modularno, enostavno in poenoteno, da bo
vzdrževanje lažje.
Klopi naj imajo ustrezno višino, tudi naslon za hrbet.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Prodniki kot robna črta – ta rešitev jim je všeč, zdi se jim zelo dobra rešitev, tudi za slepe.
Pesek kot končni tlak – opozarjajo na problem vzdrževanja, veter ga dviguje, se praši,
problem pasjih iztrebkov na taki površini.
Izraženo je nezadovoljstvo z obstoječimi klančinami, ki so neuporabne. Ali se bodo
popravile tako, da bodo uporabne? Odgovor: Da, smiselno po standardih in z upoštevanjem
naravnih danosti.
Kolesarske poti
Predlog glede kolesarske steze na Cankarjevi ulici: po eni strani naj bi bili pešci, po drugi pa
kolesarji v obe strani, tako bi se izognili ožanju ceste, ipd.
Nevarne točke, varnost
Stanovalce zanima, kako se bo reševala omejitev hitrosti na Cankarjevi ulici? Ležeče grbine,
znaki, nekateri so neustrezni.
Osvetlitev
Vprašanje – kakšne led luči so predvidene, izražena je bojazen, da bodo preveč bele. Odgovor:
Predvidene so led luči bolj toplega spektra.
Ostali predlogi
Stanovalce zanima možnost postavitve dvigal, a se strinjajo, da je to stvar, za katero se morajo
dogovoriti stanovalci med seboj in po končanem projektu prenove pristopiti do MONG-a, ki lahko da
odgovor glede potrebnega zemljišča na konkretno situacijo.

Območje L1: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Ledine 2,
4, 6, 8, 10, Ivana Regenta 2, 4, 6 ter Cankarjeva ulica 3, 5, 7, 9, 11
Srečanje s stanovalci 12. 6. 2018
Zelenice in drevesa
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Kjer so bila med bloki odstranjena drevesa, naj se jih nadomesti z novimi.
Kjer so predvidene klopce in pa igrala, naj se zasadi drevesa, da bo tam senca. Nihče noče
sedeti na soncu!
Stanovalci želijo tudi cvetlične zasaditve, da bi bilo lepo in da bi se ureditve spreminjale
glede na cvetenje.
Borovci med bloki niso primerni – mažejo, iglice mašijo jaške in potem zastaja meteorna
voda, kanalizacija ne požira. Ledine 4 ima tak problem zaradi velikega bora. Iglice mašijo
žlebove od klimatskih naprav.
Pri peskovniku je ena bela lipa, ena redkih v Novi Gorici, želijo, da ostane!
Zunanja oprema
Predlog, da se postavi »pitnik«, pipo za pitno vodo.
Grič na igrišču naj ostane, ker je zelo prijeten za igro, želijo si še kaj tako razgibanega.
Obstoječi peskovnik je premalo vzdrževan. Tam je tudi premalo igral za otroke! Predlog, da
se tam zasadi še kakšno drevo za senco.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Obstoječe poti med bloki niso ravne, ker je tlak dotrajan, zato je hoja ovirana. Vse višinske
prepreke naj bodo poenotene za lažji dostop.
Predvidena je nova potka, a se stanovalcem zdi, da je tam na potrebujejo.
Pločnik je v zelo slabem stanju – ampak je izven tega dela, ki se prenavlja, zato se še ne ve,
ali se bo prenovil.
Kolesarske poti
Kako se bodo urejale kolesarske poti po Cankarjevi ulici? Odgovor: Kolesarske poti bodo na
obeh straneh ob pločniku (kot na Erjavčevi ulici); ponekod se zato malo zoža zelenica,
drevesa pa ostanejo.
Nevarne točke, varnost
Kako bodo reševali problem varnosti na križiščih? Odgovor: To bodo reševali prometniki na
ustrezen način.
Pripomba, da mora biti omejitev hitrosti 30km na Ulici Ivana Regenta in Ledine. Poziv k
hitrostnim oviram na Cankarjevi ulici. Ljudje prehitro vozijo!
Nevarni izvozi na Cankarjevo ulico - izvoz pri bivšem Kemometal-u in vrtcu Ciciban vidljivost ni ustrezna, ker ni ogledal, poleg tega so pri Kemometal-u postavljena korita za
rože, ki dodatno ovirajo vidljivost. Pri izvozu pri vrtcu je zasajena visoka okrasna trava, ki
zakriva tudi kolesarje in jih vozniki iz avta ne vidijo, ko zavijajo na parkirišče pri vrctu!
Tudi za kolesarje naj bodo omejitve, ker včasih vozijo neprevidno in je nevarno!
Eko otoki
Obstoječi ekološki otok je zelo zanemarjen. Celo ponoči hodijo tja, tujci, celo Italijani in
puščajo tam smeti. Morda bi bila rešitev, da bi imeli ekološki otok zaprt in zaklenjen?
Predlog, da bi se uredilo zbiranje smeti kot v Italiji – 3 vrste vrečk, ki se jih ob določenih
dnevih prinese ven in jih poberejo.
Včasih je bilo na prostoru, kjer je zdaj neurejeno parkirišče pri Ulici Gradnikove brigade
zbirališče kosovnega materiala, to je bilo v redu. Zdaj, kot tega več ni, ljudje stvari odlagajo
kar ob ekološke otoke. Potrebovali bi zbirališče za kosovni material.
Pripomba glede kontejnerjev za smeti, ki so na pločniku.
Premalo je košev za smeti, ki naj se jih postavi na smiselnih točkah, precej več, kot jih je zdaj.
Osvetlitev
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Želijo imeti boljšo javno razsvetljavo pri prehodih za pešce.
Predvidene luči javne razsvetljave naj bodo v toplejšem spektru, usmerjene navzdol.
V vrtcu Ciciban čistilke večkrat pozabijo zvečer ugasniti luči, ki potem celo noč svetijo; to je
moteče. Prav tako je senzor na igrišču v vrtcu preobčutljiv in se stalno sproža, tako da cele
noči sveti luč.
Meteorna voda
Predlog, da se uporabi drenažni asfalt namesto navadnega zaradi lažjega odvajanja vode.
Odgovor: Projektanti so sicer mislili tudi na to, a je precej dražji, zato je predviden običajen.
Na odprtem travniku je luknja, zgleda, kot da pušča cev; občasno se nabira voda. Potrebno
preveriti (je označeno na načrtu).
Parkirišča
Pri vrtcu Ciciban so parkirna mesta označena kot modra cona – uslužbenke zato parkirajo v
soseski, stanovalci pa nimajo kje parkirati. In če stanovalci parkirajo pri vrtcu, dobijo listek s
kaznijo. Želijo, da se to uredi.
Zakaj se ne ureja parkirne prostore namesto predvidenih javnih prostorov? Odgovor:
Parkirišča se ureja ločeno v okviru prometne politike za celo mesto. Sicer pa so parkirišča
problem, ki se tičejo lastnikov stanovanj; intervencijske poti so zajete v projektu, to ureja
MONG. Ni za pričakovati, da bo MONG brezplačno gradila parkirna mesta za stanovalce.
Bodo pa urejali tudi parkiranje, v sklopu mesta in bodo tudi takrat pripravili srečanja in
povabili ljudi.
Lastništvo zemljišč
Kaj se bo zgodilo z vzdrževanjem komunalne infrastrukture, če odkupijo zemljišče?
Odgovor: Komunalno infrastrukturo je treba prenoviti ne glede na lastništvo zemljišča.
Pri blokih Cankarjeva 3, 5 ,7, 9, 11, konkretno – ali se bo urejala gospodarska komunalna
infrastruktura? Odgovor: Da, vendar ne prednostno.
Socialni vidiki
V izogib vandalizmu in nočnemu zbiranju na prostorih med bloki je podan predlog, da bi tiste
prostore osvetlili; da bi postavili klopi tako, da se onemogoči zbiranje večjim skupinam; da ni
grmovja, da je grmovje samo ob robovih teh prostorov, da je prostor bolj pregleden in odprt. A
nekateri so mnenja, da hrupa ni veliko in da se tam samo včasih zbirajo najstniki, kot je to precej
običajno za najstnike in da ni moteče.
Žive meje naj ostanejo samo za zaščito atrijev, vmes, po sredinskem delu prostora pa se jih
precej odstrani, zato da je prostor bolj pregleden.
Predlagajo, da naj tisti, ki so narisali grde grafite – ker so podpisani in se ve, kdo so – tudi
sami pobelijo, naj to ne bo strošek vseh (občine).
Ostali predlogi
Nikjer v soseski ni slovenskih zastav ob praznikih!
Ali bo tudi nov župan nadaljeval s prenovo? Sicer tega nihče ne more vedeti, vendar se
takega projekta ne pusti nedokončanega.
Pripomba, da se je včasih kopalo po zemljiščih stihijsko, želijo, da se to ureja enotno.
Odgovor: MONG lahko da priporočilo, ne more pa diktirati, to urejajo upravljavci.
Ledine 4 – pokrovi za kanalizacijo na Z strani bloka so počeni, nujno potrebujejo nove.
Pri bloku Ledine 4 so pogosto podgane.
Stanovalci povedo, da se še danes včasih uporablja konstrukcija za stepanje preprog.
Trafo postaja je glasna in grda.
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Naj se uredi javna razsvetljava v celi Novi Gorici.
Kako bi – brez strupov - odpravili komarje?

Območje L2: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Cankarjeve
ulice 13, 15, 17
Srečanje s stanovalci 12. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Grmovje za Cankarjevo 15 je dovolj nizko, da se čez njega vidi, zato ga ni potrebno odstranjevati.
Pri izboru dreves naj se upošteva njihovo primernost: da niso občutljiva za škodljivce, da nimajo
plodov, ki mažejo tla ali fasado,… Namesto iglavcev naj se izbira listnata drevesa.
Problem borov ob vrtovih vrstnih hiš, saj jim le-ti gredo v vrtove.
Pomembnost rednega vzdrževanja igral in klopi, kot tudi dreves – problem murve pri bloku
Cankarjeva 17, ki ni primerno vzdrževana in zato maže tla, tam se po pločniku ne da hoditi.
Borovci pred blokom Cankarjeva 15 naj nujno ostanejo! Tudi če se bo moralo kakšnega podreti,
zaradi menjave podzemne infrastrukture, naj se jih na novo zasadi.
Zunanja oprema
Premik klopi z mizo bližje blokom in v senco (pod drevesa).
Peskovnik naj se odstrani, saj ni potreben; samo tobogan je dovolj. Posledično se lahko 2. (sredinski)
prostor naredi ožji.
Viseče mreže so sprejemljive samo, če bo okoliš nadzorovan z obhodi redarjev ter vzdrževan; da se
prepreči, da bi »nezaželeni« posamezniki spali v njih; v nasprotnem primeru raje postaviti klopce.
Vsaj nekatere klopi naj imajo naslon (še posebej tiste pri mizi). Postavljene naj bodo tako, da
omogočajo lažje pogovarjanje – U ali V oblika.
Stojalo za stepanje preprog za Cankarjevo 15 nekateri še uporabljajo, zato bi bilo dobro, če bi se vsaj
eno stojalo ohranilo.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Na novo zarisana pot za Cankarjevo 17 (na desno, mimo grebena do razširjenega dela poti) ni
najboljša, saj bodo ljudje tu krajšali pot in hodili po travi namesto okoli.
Vprašanje peska, ki je predviden kot material za pot – biti mora zares dovolj trden, da ne bo problem
za mamice z vozički, za hojo v visokih petah, … Če ne, raje kakšen drug material.
Nekateri prehodi iz pločnika na prehod za pešce so kljub klančini neprimerni za invalide in gibalno
ovirane.
Urediti simbole na pločniku pred prehodi za pešce po zgledu Idrije. Tam naj se ob prenovi prehoda za
pešce naredi tudi simbol vrtnice, da poudarimo, da je to mesto vrtnic.
Eko otoki
Pri obstoječem ekološkem otoku pri številki 9 in 11 smetarji nikoli ne odnesejo vseh smeti,
ki jih ljudje odlagajo kar poleg smetnjakov, zato je tam vedno polno odpadkov in kosovnega
materiala.
Osvetlitev
Razsvetljava mora biti čez celotne poti. Tu bi bilo bolje, da se tretjo luč, ki je predvidena na poti med
blokoma Cankarjeva 15 in Cankarjeva 17, postavi na drugo stran pločnika, saj bo v nasprotnem
primeru svetila v okno. Prav tako pri razširjenem delu za Cankarjevo 17 (zraven grebena pri
nogometnem igrišču) ni potrebno, da sta dve luči, je dovolj samo ena.
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Ostali predlogi
Problem komarjev – tudi če bodo prostori urejeni, je v tem delu ogromno komarjev, ki onemogočajo
sproščanje in druženje na klopeh / visečih mrežah.
Predlogi, povezani z videzom in funkcionalnostjo blokov:
- dvigala: občina bi lahko sprejela odlok, da mora imeti vsak blok nad 4 ali 5 nadstropij dvigalo;
- enotna ureditev klim v vseh blokih Cankarjevega naselja: enotna lokacija klim, ki naj bi bile
zakrite s paličicami, da bi izgledale kot podaljški balkona.

Območje C1-1: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 14, 26, 28, 30
Srečanje s stanovalci 13. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Kjer so bila drevesa, bi želeli, da se jih ponovno nasadi: nova drevesa v pasu ob poti; je
označeno na načrtu.
Ob bloku naj bodo listopadna drevesa, ki pozimi ne mečejo sence.
Stanovalci prosijo za čim manj betona in tlakovanja pri novi ureditvi.
Jaški na sredini zelenice prav štrlijo ven, tako da je zelenica neuporabna za nogomet ipd.,
naj se jih skrije ob prenovi, mogoče z zelenim tartanom?
Zunanja oprema
Pri Cankarjevi 28 so igrala preblizu blokov, stanovalce moti hrup.
Klopi želijo imeti v senci; poleg tega naj gledajo v odprt prostor, ne pa v fasado blokov.
Klopi naj bodo odmaknjene od bloka, ker si ponoči želijo miru; nikakor ne želijo miz.
Skeptični so glede predvidene skulpture oz. želijo imeti besedo pri izboru.
Predlog za »pitnik«, pipo s pitno vodo.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Tudi peščene poti naj bi bile bolj odmaknjene od stanovanjskega bloka.
Peščene površine se jim ne zdijo v redu – pogosto zelo piha in si ne predstavljajo, kaj bi to
pomenilo.
Ob bloku Cankarjeve 28 je na S strani obstoječa pot, ki v sedanjih načrtih ni vrisana, a jo
želijo ohraniti!
Eko otoki
Težek dostop do zabojnikov s smetmi, ker je vse zaparkirano z avtomobili. Postaviti jih je
treba tako, da bodo tudi smetarji lahko prišli do njih.
Prostor, kjer so zabojniki za smeti, je nujno urediti, ker so ti prostori zelo neurejeni.
Osvetlitev
Luči naj bo toliko, da je varno, a da ne sveti v okna.
Meteorna voda
Pri bloku Cankarjeva ulica 28 v vogalu zamaka – meteorna voda pronica v skupne prostore v
kleti.
Lastništvo zemljišč
Bloki na Cankarjevi 26, 28, 40 in 42 – v pritličnih stanovanjih segajo javne površine vse do
oken. To je za stanovalce moteče, imajo občutek, da so preveč izpostavljeni – ali bi lahko to
nekako uredili, da bi bilo to bolj zaprto? Morda s kakšno zasaditvijo, z živo mejo?
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Ostali predlogi
Pri bloku št. 28 so stanovalci zelo lepo uredili vhod in želijo, da tako ostane.

Območje C1-2: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 16, 20, 22, 24
Srečanje s stanovalci 13. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Ob Cankarjevi 20 ciprese tolčejo ob fasado.
Ob Cankarjevi 24 je drevo zelo blizu fasade, kar je nevarno, črni plodovi tudi mažejo fasado.
Zunanja oprema
Ostanki peskovnika ovirajo dostop do bloka za intervencijska vozila in selitve; ostanki betonskih zidov
naj se odstranijo.
Ureditve pred vhodi v Cankarjevo 16 in 14 naj se ohranijo oz. s prenovo še izboljšajo.
Nevarne točke, varnost
Po Rejčevi ulici vozniki pogosto vozijo s preveliko hitrostjo; postaviti »ležeče policaje«.
Marmorne plošče, ki sekajo pločnik, so nevarne, ker drsijo.
Eko otoki
Istočasno s prenovo naj se uredijo eko otoki.
Odvoz odpadkov in čiščenje javnih površin naj se izvajata v dnevnem času, ne v prezgodnjih jutranjih
urah.
Parkirišča
Parkirne prostore stanovalcev zasedajo obiskovalci športne dvorane, zdravstvenega doma, šole.
Socialni vidiki
Sanirati bivšo restavracijo.
Na strehi RTV-ja ob Cankarjevi 16 je odložena krama bivšega lokala; potrebno odstraniti.
Ob prireditvah na Bevkovem trgu je hrup v naselju prevelik.
Ponoči povzročajo velik hrup skaterji pred šolsko telovadnico (z drsanjem po robnikih); potrebni so
ukrepi (tolčen beton, ki skaterjem ne ustreza, tudi ponoči bi morali delovati redarji).

Območje C2-1: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 36, 40, 42, 44
Srečanje s stanovalci 13. 6. 2018.
Zelenice in drevesa
Ob Cankarjevi 44 so drevesa slaba, se sušijo in so ob neurjih lomijo, so polna škodljivcev; nujna je
sanacija in po potrebi odstranitev tistih dreves, ki se dotikajo fasade.
Ohraniti drevored!
Zunanja oprema
V tem delu prostora več kot ena miza ni potrebna.
Predvidene peščene površine bi morale biti dovolj utrjene, da se ne bo udirale in/ali prašile.
V parku je potrebnih več manjših smetnjakov.
Odstraniti korito za rože na pločniku glavne ceste ob Cankarjevi 40; korita so grda in rastline so
previsoke, kar povzroča nepreglednost na cesto.
7

Pri bloku Cankarjeva 40 je potrebno na ovinku poti postaviti korito in s tem preprečiti, da bi
intervencijska vozila oplazila blok.
Stanovalci se strinjajo z ostalo načrtovano ureditvijo.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Ob Cankarjevi 40 naj se pusti dovolj prostora za intervencijsko pot, da bi se izognili poškodbam
zunanje opreme ob intervenciji.
Eko otoki
Potrebna je ureditev eko otokov.
Osvetlitev
Osvetlitev med bloki je danes slaba.
Meteorna voda
Stanovalce skrbi odvod vode v primeru nalivov.
Ob Cankarjevi 40 prihaja do ugrezanja kanala, posledično se zadržuje voda.
Parkirišča
Parkirišč za stanovalce je premalo.
Smiselno je treba razporediti parkirna mesta za invalide (ob Cankarjevi 40 je mesto za invalida, ki je
stanovalec Cankarjeve 36; na koncu Cankarjeve 28 je še eno tovrstno parkirno mesto).
Vzpostaviti bi bilo treba režim parkiranja za stanovalce.
Ostali predlogi
Potrebno je določiti prostor, kjer bi se lahko zadrževali ljubitelji/sprehajalci psov.

Območje C2-2: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe
Cankarjeve ulice 34, 46, 48
Srečanje s stanovalci 13. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Dreves ni preveč, morali pa bi jih bolje oskrbovati in urejati.
Potrebne so dodatne zasaditve dreves ob igralih, da se bodo otroci lahko igrali v senci.
Predlog za postavitev ute s streho na 4 stebrih in klopmi spodaj, ki pa bi jo morala vzdrževati občina.
Breze pred blokom Cankarjeva 48 so preblizu in segajo v fasado. Tu se odra za prenovo fasade
praktično ne da postaviti, zato bi bilo najbolje, da se ta drevesa odstrani (so tudi v slabem stanju) in
se zasadi nova, malo bolj oddaljena od bloka.
Zunanja oprema
Predlog za postavitev otoka za polnjenje telefonov in tablic na sončne celice ter klopi okoli vode – kot
je na Bevkovem trgu in v Borovem gozdičku.
Igralo »pajkova mreža«.
Igrala »na zajli« (zipline) za otroke; prostor za Cankarjevo 44 je neizkoriščen – tja se lahko doda spust.
Mizo postaviti na senčen prostor.
Smetnjak pred Cankarjevo 48 postaviti na drugo stran klopi.
Umestiti smetnjake za pasje iztrebke z vrečkami.
Pred vhodom v Cankarjevo 44 naj se da nove klopi z mizo (tam se namreč velikokrat skupaj učijo
dijaki).
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Vogale poti zaokrožiti tako, da ljudje ne bodo krajšali pot ter hodili po travi.
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Postaviti količke na vhod na intervencijsko pot, da se s tem prepreči vožnja stanovalcev z avtomobili
po tej poti.
Pot za Cankarjevo 46 gre nepotrebno v trikotnik; več zelenja oz. podaljšati peščeno površino.

Območje G1: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Ulice
Gradnikove brigade št. 9, 11, 13, 15, 17, 23
Srečanje s stanovalci 18. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Ciprese in ostala drevesa naj ostanejo oz. se ponovno zasadijo, če bodo zaradi prenovitvenih del
odstranjena.
Zunanja oprema
Betonska korita je potrebno sanirati.
Grafiti kazijo fasade; zamenja naj jih ulična umetnost (slikarstvo), ki bi popestrila zidove.
Mize za pink-ponk naj ostanejo (se sanirajo), ker jih otroci uporabljajo.
Klopi naj ostane dovolj tudi po prenovi.
Obstoječi vodni element (krog) naj ostane; potrebna pa je sanacija, saj tu pogosto stoji meteorna
voda; dobro bi bilo, če bi v vodni element napeljali tudi pitno vodo.
Betonski zidovi atrijev na Ulici Gradnikove brigade 15 so grdi; to naj se vključi v prenovo in sicer na
poenoten način (obstaja pa problema lastništva).
Klopi pri Ulici Gradnikove brigade 17 propadajo (so sicer v zasebni lasti, zato ne bodo vključene v
prenovo).
Igrala so ustreznejša in bolj zaželena kot peskovniki, saj so peskovniki tudi leglo odpadkov, igel,
živalskih iztrebkov,…
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Obstoječa klančina je prestrma, kar zmanjšuje njeno uporabnost.
Stanovalci pogosto vozijo do svojih vhodov po intervencijski poti in po zelenici – potrebna ustreznejša
rešitev.
Poti, na katerih bo promet mešan (kolesarji in pešci), naj bodo dovolj široke.
Postaviti potopni količek med parkirišče in Zdravstveni dom.
Nevarne točke, varnost
Ob Ulici Gradnikove brigade je več mest, kjer je preglednost slaba; to so posebno za otroke nevarne
točke (se jih ne vidi).
Eko otoki
Nujna je ureditev eko otokov; ob parkirišču pri Ulici Gradnikove brigade 19 ljudje puščajo kosovne
odpadke; ni jasno, v kateri zabojnik lahko odlagajo odpadna olja; predlagajo podzemne zbiralnike
odpadkov in posebne zbiralnike za odpadna olja.
Obstoječe zabojnike bi bilo bolje prestaviti s parkirišča, kjer so sedaj, na zelenico.
Ko bo na vrsti celovito reševanje problematike odpadkov, želijo biti stanovalci vključeni v
načrtovanje.
Osvetlitev
Osvetlitev je potrebno izboljšati.
Meteorna voda
Ob pešpoti zastaja voda – to je potrebno sanirati.
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Voda pogosto stoji tudi ob vodnem elementu (krogu).
Socialni vidiki
V soseski so »skriti kotički« (kot na primer ob Ulici Gradnikove brigade 9, pa vhodi v garaže), ki se
uporabljajo na neprimerne načine (ljudje in veter odlagajo smeti, uriniranje,…), pri prenovi je treba
to problematiko ustrezno rešiti – z večjo osvetljenostjo, postavitvijo javnega WC-ja, vključiti
upravljavce, itd.
Ostali predlogi
Voda iz klimatskih naprav na Ulici Gradnikove brigade 9 in 11 se steka direktno v tla; potrebna
ustrezna rešitev.

Območje G2-1: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Ulice
Gradnikove brigade št. 23, 27
Srečanje s stanovalci 18. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Pomislek, da se z novo ureditvijo preveč trave spremeni v peščene površine in bo potem prevroče.
Predlog, da bi bilo po Novi Gorici zasajenih več rož, npr. sivke.
Topoli so za alergike moteči, bori mažejo. Poziv k razmisleku, katera drevesa so primerna. Pazljivo,
kjer se drevesa preraščajo, poziv k rednemu vzdrževanju dreves.
Predlog za zelene strehe v celi soseski, s čimer bi pripomogli k boljši klimi poleti.
Zunanja oprema
Betonski zidovi atrijev so neurejeni; tam je zasajenih veliko dreves, zato je senčno in trava ne rase, ko
dežuje je tako zid do cca 1 m višine blaten. Potrebno urediti, morda z nekimi predpisanimi
usmeritvami za lastnike?
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Iz zahodne strani je dostava do Točke ZKD, glasbeniki vozijo tod inštrumente in podobno, kar ni bilo
upoštevano – predlog, da se obstoječ ovinek uredi, se ga razširi in zaokroži – je označeno na načrtu.
Ostali predlogi
Predlog za natečaj za vrtnarije – vsaka vrtnarija bi dobila svoj kare v soseski za ureditev in bi
tekmovali za najlepšo ureditev; sčasoma, če bi to postala redna praksa, bi Nova Gorica postala
nekakšen arboretum, kamor bi ljudje hodili na ogled teh lepih ureditev.

Območje G2-2: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Ulice
Gradnikove brigade št. 29, 31, 33
Srečanje s stanovalci 18. 6. 2018
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Super, če se bo uredila boljša diagonalna povezava brez višinskih preskokov ob igrišču za vožnjo s
kolesom.
Socialni vidiki
Problem stanovalca, ki iz smetnjakov pred blokom Gradnikove brigade št. 29 pobira hrano in z njo
krmi ptiče. Zato so tam cele jate vran in večjih ptičev, tudi podgan je veliko. Stanovalci so že večkrat
klicali policijo in sanitarno inšpekcijo, a so jim odgovorili, da za take probleme niso pristojni. Predlog,
naj MONG izda odlok, ki bo to početje odpravil.
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Ostali predlogi
V blokih so premajhne kolesarnice, zato imajo stanovalci kolesa tudi pred stanovanji v bloku. Predlog,
da se uredi zunanjo pokrito kolesarnico na površinah pred bloki.
Vprašanje: kje v Novi gorici se zbira odpadna olja? (Odgovor bo podan na občinski spletni strani).

Območje G3: Predlogi stanovalcev za skupnostni prostor, ki ga obkrožajo stavbe Ulice
Gradnikove brigade št. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Srečanje s stanovalci 18. 6. 2018
Zelenice in drevesa
Poziv, naj se z novo ureditvijo ne zmanjšuje zelenih površin, kvečjemu zasadijo nova drevesa.
Zunanja oprema
Potrebna je namestitev posebnih smetnjakov za pse; lastniki pasje odpadke mečejo v smetnjake, ki
so v neposredni bližini klopi, kar poleti povzroča zelo močan smrad. Postavi naj se več diskretnih
tabel, naj lastniki pospravijo iztrebke za svojimi psi!
Del, ki gleda na Ulico Gradnikove brigade, je potrebno urediti – postavi naj se več klopi ob ulici; na
odprtem betonskem prostoru naj se popravi stopnice za dostop, uredi ograjo; tam bi lahko bile tudi
klopi z mizami. Poleg tega naj se na zahodni in vzhodni strani tega betonskega prostora zasadi več
dreves in postavi gugalnice.
Poudarek, da se klopi za posedanje uporabljajo, če so seveda urejene in v senci.
Pogosto javne klopi uporabljajo tisti, ki pridejo v lokal Gurman. Poleg tega zaradi smradu iz kuhinje
lokala nekaterih klopi stanovalci ne morejo uporabljati.
Pink-ponk mize naj se uredijo in ohranijo.
Poti, pločniki, intervencijske poti, dostopnost za invalide
Problematičen je prostor pred gostilno Gurman, kjer gosti parkirajo na zelenici. Količki so postavljeni
preveč noter, tako, da je še vedno možno parkirati. Potrebno jih je postaviti na tak način, da
parkiranje ne bo možno, količki naj bodo močnejši.
Predlog za projekt bose hoje (kot npr. v Kranjski Gori); z majhnim vložkom pozitivno vplivamo na celo
telo.
Predlog, da se izvede podhod pod Ulico Gradnikove brigade do obstoječega neurejenega parkirišča
na drugi strani.
Pred blokom Gradnikove brigade 49 so uničene vse ploščice in jih je potrebno zamenjati.
Nujno je potrebno zamenjati tudi pokrov kanalizacijskega jaška pred blokom Gradnikove brigade 49.
Pred blokom Gradnikove brigade 49 je narisan parkirni prostor za invalida, a invalida ni med
stanovalci bloka, zato parkirno mesto verjetno ni smiselno.
Dovoz vozil v primeru selitev naj ostane, stanovalci opozarjajo na problem pretirane restrikcije;
popolna prepoved dostopa z motornimi vozili je neživljenjska in bi jim lahko otežila bivanje.
Eko otoki
V eko otokih je premalo smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov.
Osvetlitev
Na Ulici Gradnikove brigade razsvetljava ni urejena, luči so razbite in ne gorijo.
Meteorna voda
Uredi naj se drenaža ob betonskih klopeh.
Parkirišča
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Problem parkiranja na zelenici pri Gostilni Gurman.
Socialni vidiki
Problem zvoka (odmev iz skupnih prostorov pod blokom v stanovanja - problem betonskih
kompozicij).
Na tem območju je problem zavrženih igel narkomanov v travi in okoli klopi.
Med Gradnikovo 49 in Cankarjevo 80 naj se prepove igranje nogometa na vmesni zelenici, ker
stanovalci zaradi tega ne morejo varno posedati pred blokom; večkrat se je zgodilo, da so žoge
odraslih otrok med igro priletele v glavo tistim, ki so tam sedeli. Na tem delu naj ne bo golov za
nogomet, saj obstajajo v bližini posebne površine, kjer lahko ti odrasli otroci igrajo nogomet.
Ostali predlogi
Stanovalci predlagajo tudi posebno travnato površino za pse.
V podhodu pri blokih na koncu Gradnikove, proti Lavričevi ulici je dotrajan pokrov kanalizacijskega
jaška, ki ne tesni; širi se smrad; stanovalci že leta brezuspešno opozarjajo komunalo in občino.
Poročilo so pripravile:
Milena Škrl Marega,
Mateja Simčič,
Adriana Lorenzutti,
Anja Gregorčič.

12

