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Številka: 0110-0003/2021-5  
Nova Gorica, 9. februar 2021                                                                                                                                                                                                                                                                      

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
4. februarja 2020    

 
 
 

22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 21. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
17. decembra 2020.   

●   

2. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Mestne občine Nova Gorica se v prvi 
obravnavi ne sprejme. 

●   

3. 
 

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica 
za zadolževanje. 

●   

4. O Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

 ●  

5. Dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica.  

●   

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine 
Nova Gorica. 

● 

 
  

7. Sklep o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči 
gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID-
19. 

●   

8. Za sejo mestnega sveta, ki bo v mesecu marcu naj se 
pripravi pravilnik o pomoči gospodarstvu, ki se ga 
predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko zbornico. 

 ●  

9. Sklep o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova 
Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah 
pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter 
trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni 
skupnosti. 

●   

10. Sklep o seznanitvi s Pregledom stanja projekta 
izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega 
časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje.  

●   

 

https://www.nova-gorica.si/uradne_objave/index.php?vie=gds&id=2016042214564033
https://www.nova-gorica.si/uradne_objave/index.php?vie=gds&id=2016042214564033
https://www.nova-gorica.si/uradne_objave/index.php?vie=gds&id=2016042214564033
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20. SEJA MESTNEGA SVETA,  19.  november 2020 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

21. Občinska uprava naj prične s postopkom prodaje 
parc. št. 934/8 k. o. Solkan. 

 ●  

23. Župana se pooblasti, da Sklep št. 371-43/2007-82 z 
dne 28. 10. 2020 prekliče po prenehanju veljavnosti in 
uporabe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 152/20). 

 ●  

 
 

11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

28. Sklep, da v letu 2020 uprava Mestne občine Nova 
Gorica v sodelovanju s Stanovanjskim skladom 
Mestne občine Nova Gorica pripravi finančni model za 
podporo dostopnosti stanovanj za mlade, mlade 
družine in druge ranljive skupine. K pripravi se povabi 
tudi svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica. 

 ●  

 
 
9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

14. Sklep, da je potrebno razmisliti o umestnosti umestitve 
Kulturno-informacijske stične točke v Javni zavod za 
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. 

 ●  

 
 
4. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. april 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

14. Mestni svet bo spremljal realizacijo investicij vključenih 
v proračun tekočega leta na sejah mestnega sveta v 
maju in septembru. 
Pristojne službe naj za ta namen pripravijo finančne 
podatke o stanju investicij ter kratko obrazložitev 
stanja za vse investicije v proračunu v vrednosti 
najmanj 100.000,00 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

● 
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Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oziroma nezadovoljstva s prejetimi 
odgovori ter pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani Županu, Kabinetu 
župana in Občinski upravi: 
 

- Svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček - naslednjo pobudo:  
Spoštovani g. župan, v prejšnjem sklicu Mestnega sveta MONG ste kot svetnik veliko 
poudarjali pomen UNG in drugih programov visokega šolstva, ki se izvajajo v Novi 
Gorici. Na vašo pobudo je bila imenovana komisija MONG za pripravo strategije razvoja 
visokega šolstva na Goriškem, ki ste jo uspešno vodili. Leta 2016 je bila strategija na 
MS MONG sprejeta. Med prioritetnimi področji je v strategiji poudarjeno tudi področje 
zdravstva in oskrbe starejših občanov, saj je izobraževalna vertikala na področju 
zdravstvene nege v Novi Gorici prisotna od srednješolske ravni dalje.  
Iz medijev sem zasledila, da se dislocirana enota Fakultete za vede o zdravju seli v 
Vipavo zaradi visokih stroškov najemnine in negotove usode prostorov v Eda centru. 
Ocenjujem, da je bilo kljub vašemu trudu premalo narejenega, da bi ta program ostal, 
ker so očitno v Vipavi našli boljše pogoje. Zavedamo se, da je pri izvajanju dislociranih 
programov za dolgoročni obstoj ključno sidrišče v lokalnem okolju. 
Zato vas sprašujem, kakšne ukrepe boste sprejeli, da v bodoče ne bodo iz občine 
odhajali tudi programi UNG, katere soustanovitelji smo.   
Obenem pa dajem pobudo, da na naslednji seji podate poročilo, kaj ste konkretno 
uresničili iz sprejete Strategije razvoja visokega šolstva na Goriškem. 

 
- svetnika Aleša Markočiča - naslednja vprašanja:  

S strani privržencev jadralnega padalstva sem prejel pobudo, da zastavim sledeči 
vprašanji, in sicer: 
1. Najemnik in lastnik gostinskega objekta na območju pristajanja jadralnih 
padalcev, že nekaj časa nima odprtega svojega objekta in posledično se vse aktivnosti; 
gostinske storitve, prodaja padalskih vinjet,… v objektu ne izvajajo, kar je za uporabnike 
nedopustno. Zanima nas, da kot dober gospodar, kaj boste naredili, da bo objekt 
deloval, takoj ko bo to možno (po epidemiji)? 
2. Pred časom mi je ob neformalnem razgovoru z županom bilo zagotovljeno, da 
bo na tem območju zrasel trajen objekt v javno-zasebnem partnerstvo. Zanima me, v 
kakšni fazi je ta izvedba in kdaj se lahko pričakuje otvoritev novega objekta, ki bo 
financiran s strani javno-zasebnega partnerstva. 

 
- svetnika Aleša Markočiča - naslednja vprašanja:    

Na oktobrski seji MS leta 2019, ste nam svetnikom predstavili zelo ambiciozne rešitve 
prejetih predlogov za umestitev vsebin v prostore nekdanjega Daimond centra. 
Odločitev, da bo v teh prostorih Vozlišče kreativnih praks, je bila vaša enostranska 
odločitev, kljub temu, da ste še pred dobrima dvema letoma zagovarjali, da o vsebinah 
v tem prostoru, mora odločal Mestni svet. 
Predstavljene so bile pobude 6-ih organizacij, društev, ki so videle v spektru svojih oči 
določene vsebine v tem objektu. Med izstopajočimi je bila Akademija umetnosti 
Univerze v Novi Gorici, od katere se je veliko pričakovalo. 
In kje smo danes? Zato sprašujem: 
• Koliko od omenjenih organizacij še sodeluje v tem projektu in katera so ta? 
• Koliko od obljubljenih 1 do 1,5 MIO EUR je do danes tako rekoč neposrednih vlaganj v 
letu 2019 in letu 2020 vložila UNG AU? 
• Zakaj niste zaključili projekt Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks v letu 2020, kot ste 
zapisali v dokumentu »Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2020«? 



 

4 

• Kako ste sprejeli odločitev o oddaji naročila z obnovo objekta v vrednosti cca 170.000 
EUR, če so na proračunski postavki za ta namen bila zagotovljena sredstva zgolj v 
višini 80.000 EUR? 
• Kakšne investicije in za kakšno vrednost ste izpeljali v letu 2020 v tem objektu? 
 

- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:     
Kot svetniško pobudo posredujem pobudo skupine krajanov Nove Gorice, ki je sicer 
naslovljena na vas, gospod župan (in domnevam, da ste jo prejeli), pa tudi na KS Nova 
Gorica. Pobuda se nanaša na življenje in dogajanje v tem mestu, ko se aktivni in 
odgovorni meščani, ki jim je mar za ustrezno ter zakonito rabo skupnih površin v mestu, 
s tem apelom obračajo na mestno občino, kot nosilca prostorskega načrtovanja, varstva 
okolja in skrbnika lokalnih javnih služb. Odgovornost lokalne skupnosti za ureditev 
razmer pa je še toliko večja zaradi dejstva, da bo Nova Gorica Evropska prestolnica 
kulture 2025. Mislim, da pobuda zasluži javni odgovor, predvsem pa zavezo lokalne 
skupnosti (tudi KS Nova Gorica) za aktivnosti, ki bodo izvedene za odpravo slabega 
stanja. 
 

- svetnika Antona Hareja – naslednja vprašanja:  
Tudi v Novi Gorici smo bili priča kolesarjenju v preteklih mesecih. Ravno tako so se 
organizirali protesti proti Vladi RS za odprtje šol. Zanima me, ali so protestniki imeli 
dovoljenje lokalne skupnosti za protest. 
Nadalje se v zadnjih mesecih pojavljajo razni transparenti, ki jih zvečer ali ponoči nekdo 
obesi, naslednji dan pa odstrani Komunala na stroške občine. Isto verjetno velja za 
pacanje po zidovih. Zanima me, koliko znašajo do sedaj ti stroški pospravljanja in 
čiščenja transparentov in onesnaževanja. 
Nadalje me zanima, ali imajo obešeni transparenti dovoljenje lokalne skupnosti in 
mestnih storitev? Ali so mestnim storitvam poravnani stroški soglasja? 
Če soglasij lokalne skupnosti ti transparenti nimajo, me zanima, kaj je Mestna občina 
Nova Gorica, da se to preneha. Smo se, kot občina, pozanimali pri policiji, ali je ta 
uspešna pri odkrivanju storilcev teh akcij po mestu. Glede na to, da podjetij za obešanje 
transparentov ni prav veliko v naši občini, delo za policijo ne bi smelo biti preveč težko, 
kajne? 

 
- svetnika Marka Tribušona – naslednjo zahtevo za dodatno pojasnilo k prejetemu 

odgovoru:    
Glede vprašanja o potrebnem gradbenem dovoljenju pri obnovi prostorov TIC, ste mi 
ponovno odgovorili, da gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno. Vaš odgovor me spravlja v 
dvome, saj ste v podobnem primeru (obnova bivšega Daimonda) sami v gradivu za sejo 
MS zapisali: »Po izdelavi projektne dokumentacije   sledi   izbor   izvajalca   gradbeno-
obrtniških in inštalacijskih del ter  izvedba  postopka  spremembe  namembnosti 
objekta  (gradbeno  in uporabno  dovoljenje)«. 
Torej sprašujem še enkrat. Ali bi morali za obnovo TIC-a (prej trgovina, sedaj TIC) 
pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti, kot ste to napovedali za 
obnovo vzpostavitve vozlišča kreativnih praks? 

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 

 


