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          4                                                      
Številka: 0110-0008/2022-3 
Nova Gorica, 7. julij 2022                                                                                                                                                                             

                          
                                    

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 16. junija 2022 in 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 

ki je bila 24. junija 2022  
 
 
 
10. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 24. junij 2022 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o predčasni razrešitvi dr. Kaje Širok, direktorice 
javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica 
kulture, Nova Gorica.  

●   

2. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja 
javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica 
kulture, Nova Gorica. 

● 

 
  

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska 
prestolnica kulture, Nova Gorica. 

●   

4. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se na seji 
dne 21. 7. 2022 seznani s Poročilom o izvedbi 
Evropske prestolnice kulture (pregled stanja, pregled 
financ, nadaljnji koraki). Na sejo se povabi vse doslej 
vpletene v projekt.  

●  
 

 

 
 
38. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. junij 2022 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 37. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
5. maja 2022. 

●   

2. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da 
je Vojku Krševanu dne 31. 3. 2022 prenehala funkcija 
člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne 
storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., 
Nova Gorica. 

● 
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Za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne 
storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., 
Nova Gorica se za preostanek mandatne dobe 
imenuje MARJAN ZAHAR. 

3. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da 
je Vojku Krševanu dne 31. 3. 2022 prenehala funkcija 
člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna 
energetika Nova Gorica d.o.o. 
Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja 
Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. se za 
preostanek mandatne dobe imenuje MARKO ČERNE.  

●   

4. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da 
je Vojku Krševanu dne 31. 3. 2022 prenehala funkcija 
člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova 
Gorica. 
Za člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova 
Gorica se za preostanek mandatne dobe imenuje 
ROBERT RELJIČ.  

●  
 

 

5. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica imenuje za 
člane skupščine EZTS »OBMOČJE OBČIN: 
COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 
(SLO)«/» TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI 
GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
(SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)«: 
1. UROŠ BLAŽICA,  
2. GORAZD BOŽIČ,  
3. TOMAŽ HORVAT, 
4. SANDI VRABEC, 
5. MARJAN ZAHAR. 
Mandat članov začne teči 21. junija 2022 in traja štiri 
leta.   

●   

6. Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2021, 
javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za 
urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica. 
Čisti dobiček javnega podjetja Mestne storitve, Javno 
podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica iz 
poslovnega leta 2021 znaša 13.570,78 EUR. Del 
dobička v višini 182,93 EUR se nameni za kritje 
izgube iz leta 2020, preostanek dobička v višini 
13.387,85 EUR ostaja nerazporejen.  

●   

7. 
 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju 
najemnih stanovanj v najem mladim.  

●  
 

 

8. Sklep o povečanju namenskega premoženja 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. 
Namensko premoženje SSMONG se poveča za 
13.075,75 EUR. 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in 
Mestna občina Nova Gorica skleneta ustrezno listino 
za prenos lastninske pravice na nepremičnini na 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica. 

●   

9. Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o dopolnitvi 
Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska 

●   
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prestolnica kulture, Nova Gorica in Organizacijski 
shemi in Kadrovskemu načrtu za leto 2022 – 1. 
dopolnitev. 

10. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022.   

●   

11. Sklep o sprejemu Strategije za starejše v Mestni 
občini Nova Gorica 2022-2026.  
V roku pol leta naj se pripravi akcijski načrt oziroma 
časovnico izvedbe predvidenih ukrepov zapisanih v 
Strategiji za starejše v Mestni občini Nova Gorica 
2022-2026. 

● 
 
 
 

 
 

 
● 

 

12. Sklep o seznanitvi z aktivnostmi reševanja 
problematike pogodbenih razmerij med Mestno občino 
Nova Gorica in Javnim zavodom za šport Nova Gorica 
na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru 
nad upravljanjem Kajak centra Solkan, kot je 
navedeno v obrazložitvi tega sklepa.  

●   

13. Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih 
javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

14. Cene iz koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih 
javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v 
naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava, številka 354-11/2020-3 z dne 
22.1.2020, izvajalca Komunala Nova Gorica, d.d. se 
povečajo za 19,70 %. 

●   

15. Cene iz koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin za mesto Nova Gorica, številka 354-20/2010-
37 z dne 8.10.2010, izvajalca Komunala Nova Gorica, 
d.d. se povečajo za 7,2 %. 

●   

16. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. 

št. 7670/2 k.o. 2335 Dornberk. 

●   

17. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. 

št. 18/11, 9/6 in 219/1, vse k.o. 2306 Rožna Dolina. 

●   

18. Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za 

parc. št. 4900/3 k.o. 2336 Branik. 

●   

19. Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega 
posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2022 – odkup zemljišča parcela št. 
782/14 k.o. 2306 Rožna Dolina.  

●   

20. Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 

4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. 

Šmihel. 

●   

21. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica 
v letu 2022. 

●   
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37. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. maj 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

14. Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu 
zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, in 
sicer za kratkoročni kredit v višini 50.000,00 EUR za 
projekte in ohranjanje likvidnosti, kadar bo to 
potrebno. 
Soglasje se daje pod naslednjimi pogoji: 

- - Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina je dolžan obveznosti iz naslova zadolževanja 
poravnati najkasneje do 31. 12. 2022; 

- - Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina zagotavlja sredstva za servisiranje tega dolga iz 
lastnih sredstev oz. iz neproračunskih virov; 
- Mestna občina Nova Gorica za prevzete obveznosti 

iz naslova zadolževanja ne prevzema poroštva in ne 
daje zavarovanja. 

 ●  

 
 

36. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. marec 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

8. Mestni svet se najkasneje na junijski seji seznani z 
reševanjem oz. končno rešitvijo in pogodbenim 
razmerjem ter z morebitnim poročilom ponovno 
izvedenega nadzora s strani nadzornega odbora o 
ustreznosti rešitve v zvezi z ugotovljenimi 
nepravilnostmi navedenimi v poročilu Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica, s katerimi se je 
mestni svet seznanil na 35. seji dne 10. februarja 
2022. 
K točki naj se povabi tudi direktorico Javnega zavoda 
za šport Nova Gorica. 

●    

 
 

32. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. november 2021 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

4. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil 
s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica in z načrti 
razvoja družbe. 

➢ Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je 
seznanil z novostmi predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na 
srečo, razlogi za njihovo sprejetje in njihovimi 

 ●  
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posledicami. 
➢ Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 

nasprotuje predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, ki je v 
zakonodajnem postopku, in sicer: 

− nasprotuje 19. členu, ki spreminja kapitalske 
deleže države in črta deleže samoupravnih 
lokalnih skupnosti, določene v 55.a členu 
Zakona o igrah na srečo; 

− nasprotuje prvemu odstavku 28. člena 
predloga zakona, ki določa, da se črta tretji 
odstavek 75. člena Zakona o igrah na srečo, s 
čimer bi omogočil, da se v osnovo za obračun 
koncesijske dajatve vštevata vstopnina in 
napitnina; 

− nasprotuje 29. členu predloga zakona, s 
katerim se predvideva ukinitev licenc za 
opravljanje igralniških poklicev. 

➢ Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
predlaga, da stopnje koncesijske dajatve, 
določene za vse vrste iger na srečo v 53. členu 
Zakona o igrah na srečo, ostanejo 
nespremenjene ter da se 23. člen predloga 
zakona spremeni tako, da se javni razpis za 
podelitev koncesij za prirejanje posebnih iger 
na srečo izvede zgolj za dodelitev novih 
koncesij, način podaljševanja obstoječih pa naj 
ostane nespremenjen. 

➢ Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
predlaga, da Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije čim prej pripravi novo Strategijo 
razvoja iger na srečo v Republiki Sloveniji.  

 
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 6. julij 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

3. Mestni svet nalaga občinski upravi, da skupaj z 
družbo VIK, d. d. do 1. 1. 2022 pripravita nov elaborat 
o ceni čiščenja in odvajanja odpadnih in meteornih 
voda, v katerem naj se upošteva delno prevrednotenje 
vrednosti infrastrukture in vključi obračun padavinskih 
voda z javnih površin in objektov v občinski lasti.  

 ● 
 

 

5. Občinska uprava naj skupaj s podjetjem VIK, d. d. 
preveri možnost priprave elaborata, ki bi predstavil 
tudi možnost diferenciacije cen po uporabi.  

 ●  

 
Izvajalec javne službe je izdelal izračun stroškov, ki jih povzroči odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode ter tudi okvirni izračun cene storitve, ki bi jo plačevali uporabniki. 
Zgolj s pričetkom zaračunavanja padavinske odpadne vode iz streh in utrjenih javnih površin, 
kar sta sicer obvezni storitvi gospodarske javne službe in bi se morali tudi ločeno prikazovati 
na računu, gospodarstvo ne bo manj obremenjeno.  
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Skladno z 21. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obeznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO) je enota količine storitev odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin izražena v m3 opravljene 
storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali 
čisti na komunalni čistilni napravi. Skladno z istim členom je enota količine storitev odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne vode s streh izražena v m3 in se obračuna glede na količino 
padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. 
Za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh ne bi plačevali zgolj tisti 
uporabniki, ki bi dokazali, da padavinsko vodo na predpisan način ponikajo na svojem 
zemljišču in je ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem. 
Izvajalec javne službe je že izdelal kataster streh objektov, še kakšen mesec pa potrebuje za 
izračune pri večstanovanjskih objetkih, kjer je potrebno glede na velikost posameznih 
stanovanj določiti sorazmerni delež strehe, ki odpade na posamezno stanovanje. 
Skladno z občinskim odlokom je del javne službe tudi odvajanje padavinske odpadne vode iz 
zasebnih utrjenih površin v velikosti od 50 do 100 m2. Kot posebna storitev pa se lahko 
zaračunava odvajanje padavinskih odpadnih vod iz zasebnih utrjenih površin velikosti nad 
100 m2. 
Skladno z Uredbo MEDO je izvajalec javne službe dolžen pripraviti elaborat o oblikovanju cen 
enkrat letno. Glede na to, da so bile zadnje cene potrjene julija 2021, bo izvajalec pripravil 
elaborat v letošnjem letu. Pri tem bo lahko predstavil tudi možnost diferencirane cene glede 
na porabo. 
Obstaja tudi določen pomislek glede prevrednotenja gospodarske javne infrastrukture, saj pri 
skupnih objektih, kot je tudi centralna čistilna naprava, tega ni mogoče narediti brez konsenza 
ostalih občin solastnic, ravno tako je pomislek iz razloga, ker s tem za vedno zmanjšamo 
vrednost infrastrukture, posledično pa tudi najemnine kot vira proračuna. 
 
27.06.2022 je občinska uprava ponovno pozvala VIK, da naj pripravi elaborate v skladu s 
sprejetimi sklepi. Prejeli smo sledeči odgovor: “Izvajalec javne službe je izdelal izračun 
stroškov, ki jih povzroča odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode ter predstavil okvirni 
izračun cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki bi jo 
plačevali uporabniki. Rezultati so bili predstavljeni občinski upravi in političnemu kolegiju dne 
1.3.2022. 
Iz predstavljenega je bilo razvidno, da se z uvedbo obračuna storitve odvajanja in čiščenja 
padavinske vode s streh, cena storitev ne bi bistveno spremenila, še posebej zaradi dejstva 
da Uredba MEDO ne predvideva obračuna odvajanja in čiščenja padavinskih vod iz utrjenih 
javnih površin. Cena storitev obveznih javnih gospodarskih služb temelji na stroškovnem 
principu, kar pomeni, da mora pokrivati vse stroške skladne z uredbo MEDO. 
Zaradi teh dejstev je prevladalo mnenje, da ni nobene potrebe po takojšnjemu dodajanju 
novih postavk v obstoječ sistem cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Na hitro uvedeno dodatno diferenciranje cen bi lahko pomenilo večjo zmedo in 
negodovanje uporabnikov v že dodobra uveljavljenem sistemu obračuna.” 
 
6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 10. maj 2021 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o seznanitvi s problematiko kopalnih voda Soča 
pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost pred 
utopitvami ter s stališči, pobudami in zbranimi podpisi 
podpore Civilne iniciative Radi imamo Sočo. 
 
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 

 ●  
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nasprotuje sprejemu Uredbe o spremembi 
Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, s 
katero bi se nadomestila Priloga 1 - Seznam 
kopalnih voda, iz katerega je črtano Kopalno 
območje Soča pri Solkanu. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica meni, da 
je merjenje kakovosti vode pomembna osnova za 
razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti, kar je 
eden ključnih vidikov za gospodarski in splošen 
razvoj Solkana in celotne Mestne občine Nova 
Gorica. Reka Soča je javno dobro in mora ostati 
dostopna ljudem. 

- Področje rek, voda in hidroelektrarn je v 
pristojnosti Republike Slovenije. Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado RS in 
resorna ministrstva naj v okviru svojih pristojnosti 
sprejmejo splošne ukrepe in pogoje, s katerimi se 
bo zagotovila varna uporaba Kopalnega območja 
Soča pri Solkanu ob upoštevanju značilnosti tega 
območja, na katerem se tipično zbirajo kopalci in 
drugi uporabniki reke. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od 
koncesionarja, podjetja Soške elektrarne Nova 
Gorica d.o.o., ki gospodarsko izkorišča reko 
Sočo, pričakuje, da skladno s koncesijskim aktom 
izpolni pogoje, povezane s socialnimi vplivi, med 
katere sodi tudi zagotovitev ukrepov za varnost 
prebivalcev in zato nemudoma zagotovi potrebne 
in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter 
druge potrebne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovljena varnost vseh uporabnikov 
kopalnega območja. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva 
koncedenta, Vlado RS, da v aneksu h koncesijski 
pogodbi natančneje opredeli dolžnost 
koncesionarja zagotavljati potrebne in ustrezne 
ukrepe varstva pred utopitvami ter druge 
potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena 
varnost vseh uporabnikov kopalnega območja.  

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga 
županu Mestne občine Nova Gorica, da 
nemudoma sproži postopke za sprejem aneksa h 
koncesijski pogodbi z namenom, da se zmanjša 
tveganje za vse uporabnike reke in da se z 
aneksom h koncesijski pogodbi spremeni vodni 
režim.  

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga 
županu Mestne občine Nova Gorica, da 
nemudoma stopi v kontakt s koncesionarjem, 
Soškimi elektrarnami Nova Gorica, d. o. o., da se 
vodni režim za kopalno sezono 2021 nemudoma 
spremeni. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
pooblašča župana Mestne občine Nova Gorica, 
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da nadaljuje dialog s koncedentom, 
koncesionarjem, predstavniki civilne iniciative in 
sveta Krajevne skupnosti Solkan, da do začetka 
letošnje kopalne sezone izvedejo določene 
ukrepe za zmanjšanje tveganja nastanka nesreč 
na tem območju, med katere naj se smiselno 
vključi tiste ukrepe, ki jih je predlagalo Ministrstvo 
za obrambo, upoštevajoč dejstvo, da so to divje 
kopalne vode v bližini hidroelektrarne, ki jih ljudje 
uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti 
na lastno odgovornost. Mestna občina Nova 
Gorica naj zagotovi izvedbo tistih predlaganih 
ukrepov, ki so v njeni moči in pristojnosti. 

- Ob upoštevanju izvrševanja 4. točke tega sklepa 
in evalvacije ukrepov ter izkušenj kopalne sezone 
2021, naj do začetka kopalne sezone 2022 župan 
mestne občine skupaj z udeleženci iz prejšnjega 
odstavka sodeluje pri opredelitvi dodatnih in 
dolgoročnejših ukrepov. 

- Glede na zgoraj navedeno bo Mestna občina 
Nova Gorica, z namenom spodbujanja izvajanja 
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in 
zmanjševanje možnosti utopitev, v lokalnih 
medijih in na druge možne načine ozaveščala 
prebivalce in turiste o nevarnostih Kopalnega 
območja Soča pri Solkanu, s poudarkom na 
možnostih spreminjanja/dviga vodne gladine, 
zaradi povečanega pretoka vode kot posledice 
obratovanja HE Solkan in s tem povezanimi 
tveganji. 

 
 
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. 

 ●  

 
Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021. 
 
Nov direktor SSMONG je bil seznanjen s sprejetim sklepom in preučuje možnosti ter 
pripravlja nadaljne korake za realizacijo predlaganega sklepa. 
 
V začetku meseca aprila je SSMONG objavil razpis za neprofitni najem, pri čemer se bosta 
ponovno oblikovali obe listi, A in B. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem se z listo B omogoča oddajo stanovanj prosilcem z boljšimi dohodki (na 
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listo B se uvrsti na primer 4-člansko gospodinjsko, ki ima skupaj v povprečju med 2478 evrov 
in 4700 evrov neto mesečnega dohodka) ob nespremenjenem premoženjskem cenzusu. 
Obenem se lahko upravičencem iz liste B dodeli t.i. »lastna udeležba«, ki jo bodoči najemnik 
sam prispeva oziroma vplača Skladu in ki se mu po največ 10 letih vrnejo z 2 % obrestno 
mero. Navedeno, glede na nizke (celo negativne) obrestne mere na denarnem trgu, pomeni 
zelo ugodno obliko varčevanja in na dolgi rok lahko prosilcem omogoča akumulacijo kapitala 
za individualno rešitev stanovanjskega vprašanja. Stanovanja se bodo dodeljevala v razmerju 
1 : 3 v korist liste A, kar pomeni, da se na vsaka tri dodeljena stanovanja listi A, dodeli eno 
stanovanje listi B. 
 
 
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. 

 ●  

 
Osnutek dogovora med Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter 
Kulturnim domom Nova Gorica se usklajuje.  
 
Glede na to, da do dogovora še ni prišlo, smo posredovali navodila javnima zavodoma, da v 
letni program dela za leto 2022 vključijo rešitev, ki upošteva sprejeti sklep. 
 
Po zagotovilih direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica je prišlo do uskladitve. 
Pripravljajo izračun in višino dodatnih sredstev, ki bodo potrebna za izvajanje skupne 
informacijske točke. 
 
Zagotoviti je potrebno še dodatna sredstva za kritje stroškov dodatnih delovnih ur za 
podaljšanje tedenskega delovnega časa in delovnega časa v soboto in nedeljo. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oziroma nezadovoljstva s prejetimi 
odgovori ter pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani Županu, Kabinetu 
župana in Občinski upravi: 
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- svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje:   
Nova cestna povezava med Rožno Dolino in Novo Gorico je neizbežna nujnost, kajti 
Vojkova cesta je zdaj na meji prepustnosti. Omenjena cesta je trenutno glavna 
povezava med mestoma Šempeter pri Gorici in Novo Gorico. Po tej cesti se 
vsakodnevno vijejo kolone avtomobilov, ki vozijo na razdaljah do mestnega središča 
Nove Gorice, Industrijske cone Kromberk in Solkana. Mestne ulice (italijanske) Gorice 
pa z vidikov prepustnosti in ambientalno-varnostnih razmer ne morejo prevzeti tega 
prometa. Problematična je tudi obstoječa cesta čez Kostanjevico, ki bi se lahko 
rekonstruirala, ampak s tehničnega in tudi ekonomskega vidika ni smiselna. Zato je 
potrebna izgradnja nove trase, ki bi razbremenila obstoječe razmere Vojkove ceste in bi 
predstavljala rešitev tako s prometno-tehničnega kot tudi ekonomskega vidika.  
Tako je v študiji Idejna zasnova variantnih rešitev lokalne ceste Rožna Dolina–Nova 
Gorica iz leta 2009. Trinajst (13) let od tega. 
 
Študija obsega idejno zasnovo za umestitev lokalne ceste Rožna Dolina–Nova Gorica v 
prostor. Analiziranih je več variant tras te povezave; zajete so tudi variante ureditve 
priključitve te nove trase na Erjavčevo ulico in vodenja pešcev in kolesarjev v območju 
novih križišč ter navezava okoliških obstoječih cest na novo traso. Cilj študije je bil 
kvalitetna in trajna prometna rešitev povezave Nove Gorice, Šempetra pri Gorici in 
Gorice (Italija). 
Vemo, da je prostor za to vpadnico bolj ali manj, zdi se, da vse manj, rezerviran in nič 
več. Ob tem » futurizmu« pa  krajevno skupnost,  prebivalce  Pristave in vse uporabnike 
ceste čez Kostanjevico pesti problem predvsem neurejenega, neprimernega, nevarnega 
pravokotnega ovinka kot mu pravimo, nenarejenega pločnika in razsvetljave do novega 
naselja (med  centrom Pristave in Rožno dolino). Na vsak poziv k rešitvi tega problema 
je bilo doslej odgovorjeno, da je rešitev vezana na izgradnjo vpadnice.  
Sprašujem, kaj je bilo doslej na rešitvi tega problema narejeno in kdaj je načrtovana 
vsaj sanacija tega nevarnega območja. 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednje vprašanje:      
Na spletni strani občine je v imeniku občinske uprave med zaposlenimi zapisana tudi 
predsednica Nadzornega odbora MONG. Ker menim, da gre za nezdružljivost funkcij po 
32. a členu Zakona o lokalni samoupravi, me zanima, kako ste to osebo lahko zaposlili. 

 
- svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:       

Podajam pobudo za preimenovanje trga v Novi Gorici, in sicer, da se Trg Edvarda 
Kardelja v Novi Gorici preimenuje v Trg Borisa Pahorja, ki je preminul 30. 5. letos. 
Pisatelj, pisec, esejist, izjemna osebnost, velik Slovenec. Velja za enega 
najpomembnejših slovenskih zamejskih pisateljev, obenem je tudi eden najbolj 
prevajanih slovenskih avtorjev. Gospoda Borisa Pahorja vsi dobro poznamo in strinjamo 
se, da je Boris Pahor vsekakor osebnost, ki povezuje.  
Na naslovu Trg Edvarda Kardelja obstajajo le javne inštitucije in sprememba naslova 
finančno ne bo prizadela občanov. 
Predlagam, da se čimprej sestane odbor za preimenovanje ulic ter pobudo obravnava in 
sprejme. 

 
- svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:      

Gregorčičeva ulica v Dornberku je glavna ulica v vasi. Zaradi obnove mostu čez 
železnico je bila v zadnjem času zelo obremenjena, vendar so dela MZI-ja v glavnem 
zaključena in promet je stekel. Zanima me, kdaj bo občina pričela z deli izgradnje 
pločnika. 
Na drugem koncu iste ulice krajani ugotavljamo, da postaja med marketom in 
pokopališčem zaradi hitrosti in števila vozil vedno bolj obremenjena in krajani 
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opozarjajo, da bi bilo potrebno preučiti možnosti umerjanja prometa v tem delu ceste. 
Predlaga se tudi menjavo ogledala za izhod iz Skominove na Gregorčičevo ulico.  
Prosim, da si pristojni odsek ogledajo in KS Dornberk predlagajo v potrditev možne 
variante za umirjanje prometa. 

 
- svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:   

Spoštovani župan. Seznanjeni smo, da se tako na svetovni ravni kot v Sloveniji cene 
energentov drastično povečujejo.  
Zanima me, kako to vpliva na poslovanje občinskih gospodarskih javnih služb, zato vas 
sprašujem: 
Ali ste že prejeli in če da, kdaj boste svetnikom predstavili: 
• Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v MONG; 
• Elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda v MONG; 
• Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 

komunalnimi odpadki v MONG? 
Ob tem prav tako naslavljam vprašanje na Nadzorne svete podjetij Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d. d., Komunala Nova Gorica d. d. ter Javno podjetje KENOG 
d. o. o., kakšno poslovanje podjetja s finančnega vidika pričakujejo za leto 2022 in kako 
vplivajo, če vplivajo dvigi cen energentov na strošek opravljenih storitev za naše 
občanke in občane za leto 2022. 

 
-          svetnika Aleša Markočiča – naslednje nazadovoljstvo s prejetim odgovorom:      

Pokomentiral bom obsežen odgovor, ki so mi ga po mojem mnenju pripravili zaposleni 
na EZTS-ju, ko sem spraševal o po moji oceni zelo slabo racionalno porabljenih 
200.000,00 EUR obeh dveh občin za izvedbo ureditve Trga Evrope.  
Vemo, da kljub temu, da smo imeli na naslovnici Bid-booka sliko, kaj bomo tam naredili, 
ne bomo naredili nič in tudi v odgovoru načeloma nisem dobil pojasnil, da je 
dokumentacija tako slabo pripravljena, da je projekt padel v vodo. Za 200.000,00 EUR 
na treh straneh odgovora bomo dobili, da bo zmagovalec na natečaju pripravil študijo 
tehnično - ekonomske izvedljivosti projekta treh novih variant na Trgu Evrope in na 
koncu so prišli, da bo edino verjetno možna varianta ta, da bo tam skladišče Fertisa v 
upanju, da bodo to prenesli na občino in uredili EPIC. Tako, da zelo dobro uspešno 
porabljenih 100.000,00 EUR iz proračuna Mestne občine Nova Gorica.  

 
- svetnice Petre Kokoravec – naslednjo pobudo:    

Name so se obrnili starši otrok, ki letos otroke vpisujejo v Vrtec Grgar. Seznanili so me, 
da bosta v šolskem letu 2022/2023 v Grgarju samo dve vrtčevski skupini, ki bosta 
povsem polni. Potemtakem med letom ne bo več mogoč vpis nobenega novinca, kar se 
vsako leto izkaže kot potreba. V Grgarju bo v naslednjem letu odprt nov vrtec, ki 
prostorsko omogoča delovanje treh skupin. Istočasno si na planoti ne želimo, da so 
starši prisiljeni otroke vpisovati v enoto v Solkanu, saj to nemalokrat tako ostane trajno, 
torej tudi ko se otrok vpisuje v šolo in je to za življene na planoti pomembna in trajna 
izguba. Poleg tega so starši povedali, da bodo menda tudi v Solkanu skupine zelo polne 
in bo vprašljiva možnost vpisa med letom tudi v enoto v Solkanu, prosti naj bi bili samo 
še dve mesti. Za odprtje še ene, tretje skupine v Grgarju, je potrebno zagotoviti zgolj 
eno dodatno vzgojiteljico. 
Iz zgoraj zapisanega dajem pobudo, da se v Vrtcu Grgar oblikuje toliko in številčno take 
skupine, da bo med letom omogočen vpis vseh otrok, ki bi to potrebovali. Obenem 
prosim, da me do naslednje seje obvestite, ali ste pobudo realizirali. 

 
- svetnice Petre Kokoravc – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo naslednjo pobudo:      



12 

 

Name so se obrnili prebivalci blokov na Ulici Gradnikove brigade, ki se vsakodnevno 
srečujejo z izjemno zanemarjeno situacijo ob ekološkem otoku za blokom številka 33. 
Posnetek stanja na območju tega ekološkega otoka prilagam v priloženih fotografijah. 
Taki prizori so na tem otoku in okoli njega vsakodnevni. Vse skupaj deluje izjemno 
zanemarjeno in povsem ne higienično.  
Dajem pobudo, da se to odlagališče odpadkov uredi na primeren in dostojen način, da 
bodo zagotovljeni najmanj osnovni standardi urejenosti. Nujno je urediti nadzor nad 
odlaganjem velikih in kosovnih odpadkov ter gradbenega materiala, kar je na tem mestu 
zelo pogosto.  

 

- svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje:   
Imel bi samo eno kratko vprašanje oziroma informacijo o nadaljevanju del v Poslovno- 
ekonomski coni v Kromberku.  
Kot vidimo zadnje dni, zadnje tedne, ko vsi vozimo mimo, se tam lahko rečem, skoraj 
nič ne dogaja oziroma ni videti nekega življenja, nekega intenzivnega dela, tako kot je 
bilo pred časom omenjeno. Mislim, da dela tam ne potekajo skladno z načrti oziroma s 
potrebami.  
Naslednje kar me zanima, ker s strani obrtnikov in podjetnikov, ki so izrazili interes za 
nakup teh parcel v poslovni coni, je izkazano, da nimajo nobenih povratnih informacij. 
Na zadnjem sestanku s podjetniki v Xcentru je bilo menda obljubljeno oziroma 
zagotovljeno, da naj bi se v mesecu maju že podpisovale določene pogodbe, ampak 
očitno temu ni tako in me zanima zakaj tako. 
 

- svetnika Egona Dolenca – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  
Imel bi komentar na drugi odgovor mestne uprave v zadevi izgradnje parkirišča na 
Rutarjevi 4. V drugem odgovoru na izraženo nezadovoljstvo v prvem odgovoru v zvezi z 
vprašanjem izgradnje parkirišč na Rutarjevi 4, je navedeno: »Ureditev prometnih 
površin ob Rutarjevi ulici po rekonstrukciji kanalizacije in vodovoda je bila izvedena na 
podlagi določila 18. člena Zakona o cestah in 12. člena Pravilnika za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.«  
Po prejemu prej navedenega odgovora sem se dodatno posvetoval z gradbenim 
strokovnjakom, ki dolga leta dela na področju nizkih gradenj. Njegovo mnenje je, da 
ureditev prometnih površin oziroma parkirišča na ulici po gradnji podzemne 
infrastrukture, tako imenovana vrnitev v prvotno stanje, ni sporna in bi bila skladna s 
predpisi. Zgoraj navedene posege pa se lahko izvaja izključno na že obstoječih 
površinah. V primeru povečanja uporabnih površin, to je širitve parkirišča, kar je bilo v 
tem primeru opravljeno, pa zgoraj navedena podlaga ni zadostna in je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje. Poleg tega pa kanalizacija sploh ne poteka 
po tej parceli, ampak poteka tik ob stanovanjski stavbi po parceli 1420 k. o. Nova 
Gorica. 

 
Dodatna zadeva, ki je v tem primeru sporna pa je ta, da se je parkirišče širilo na zelene 
površine. Iz vsega navedenega je jasno, da bi za tak poseg bilo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, zato mestni upravi predlagam, da zadevo ponovno v celoti preuči 
in zadevo ustrezno sanira. 
 

-          svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednje nazadovoljstvo s prejetim 
odgovorom:       
Glede na odgovor, ki sem ga prejela, bi prosila za dopolnitev, in sicer zaradi tega, ker je 
odgovor, ki je bil napisan in posredovan, nekako zame kontradiktoren. Predvsem zakaj, 
zaradi tega, ker je v odgovoru navedeno, da analiza potreb po plakatnih mestih na 
podeželju  do sedaj še ni bila izvedena, ker tudi pobude za to ni prišlo.   
Potem je v nadaljevanju občinska uprava odgovorila, da je umeščanje novih objektov za 
oglaševanje v prostor na stavbnih zemljiščih treba načrtovati premišljeno, na podlagi 
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izraženih potreb in analize prostora ob upoštevanju področne zakonodaje. Vse to drži, 
ampak mislim, da za odgovor ni pristojna občinska uprava, ampak bi vprašanje moralo 
biti naprej posredovano Mestnim storitvam predvsem zaradi tega, ker je to v pristojnosti 
Mestnih storitev in če ve to javno podjetje kakšne so potrebe in seveda tudi glede 
urejenosti podeželja potem pride do neenakosti, kajti to sem tudi v prvotnem vprašanju 
izpostavila, da je podeželje napram mestu zapostavljeno. Zapostavljeno zato, ker nima 
enakih možnosti za oglaševanje, kot je to v mestu. Glede na to, da si želimo biti 
Evropska prestolnica kulture, še enkrat poudarjam, da bi bilo prav in pravilno za 
razmisliti, da se postavi tudi na podeželju plakatna mesta, ki bodo urejena in ki bi potem 
tudi med raznim oglaševanjem, bodisi volilnimi kampanjami bodisi raznimi drugimi 
občinskimi prireditvami enako obveščeni na podeželju kot v mestu.  
Zato bi prosila tudi z vidika finančnega stanja Mestnih storitev, kajti to bi bil tudi potem 
nekako dodaten zaslužek, da odgovor na to vprašanje poda javno podjetje Mestne 
storitve, ki je pristojno za to izvajanje storitev.   

 
-          svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nazadovoljstvo s prejetim odgovorom in 

naslednji predlog:       
Najprej sem vprašal oziroma dal pobudo občinski upravi, naj začne razmišljati skupaj s 
KENOG-om, kako se bo odzvala na pričakovano, napovedano energetsko draginjo, da 
tako rečem. Odgovor, ki sem ga dobil, je milo rečeno v stilu: »Saj po novem letu boljše 
bo.« Kajti odgovorili so mi, da v tem letu ni problema, ker imajo pri KENOG-u 
zakupljeno količino plina do konca leta po fiksnih pogodbah, v naslednjem letu se bo pa 
z vprašanjem morebiti ukvarjala nova sestava mestnega sveta.  
Kljub vsemu bi predlagal, da občinska uprava le pozove upravo KENOG-a, da začne 
nemudoma pripravljati ukrepe in morebitne scenarije za ublažitev prihajajoče 
energetske draginje.  

 
-          svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nazadovoljstvo s prejetim odgovorom:       

Drugo vprašanje je bilo v zvezi z EZTS GO, in sicer z uporabo italijanščine in tako 
naprej. Zelo zanimivo se mi je zdelo v odgovoru, ki ga je sicer pripravil EZTS, da glede 
samega vabila, ki je bilo omenjeno v mojem vprašanju, se jim je zdelo smotrno, da so 
po njihovi adremi razposlali vsaj neko kratko noto, obvestilo z vsemi njihovimi kontakti 
predvsem zato, pozor, ker so bili seznanjeni, da za italijansko stran organizator ni 
poskrbel za promocijo in vidljivost dogodka v italijanskem jeziku. Prav, bomo mi skrbeli 
pa še za njih.   
Ampak me moti nekaj drugega. Drugi del odgovora ne sledi dejstvom. Saj italijanska 
stran, ko govorimo, da je uporaba imena Piazza Transalpina zgolj slučajna, neformalna 
in tako naprej, ta trditev, da temu ni tako, da se striktno uporablja ta izraz v italijanščini, 
ne drži, saj italijanska stran striktno uporablja ime Transalpina. Predvsem pa sem 
vprašanje postavil županu in ne EZTS-ju. Tu pripominjam, da je po 22. členu poslovnika 
dolžan dati odgovor na pobude, predloge in vprašanja svetnikom in svetnicam 
praviloma župan ali direktor občinske uprave oziroma predstojnik oddelkov občinske 
uprave. 
Sam sem prejel, kot rečeno odgovor s strani EZTS, žal pa tudi nisem prejel odgovora, ki 
se nanaša na bolj osebno stališče župana, in sicer, kako na te zadeve v zvezi s 
poimenovanjem Trga Evrope gleda naš župan. To sem ga tudi eksplicitno vprašal. Dobil 
sem pa vtis glede na to, da ni odgovoril, da se očitno ne želi izjasniti o tem vprašanju. 

 
-          svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nazadovoljstvo s prejetim odgovorom:       

Potem imamo še tretji odgovor na tretje vprašanje, ki sem ga ponovil, ker s prvim 
odgovorom nisem bil zadovoljen, in sicer v zvezi z imenovanjem predstavnikov v svete 
javnih zavodov in predstavnikov mestne občine v nadzorne svete. Odgovorili so mi, da 
je res zapisano v dvaindvajseti alineji drugega odstavka 19. člena Statuta MONG, da 
imenuje svoje predstavnike mestni svet v javne zavode in predstavnike mestne občine v 
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nadzorne svete družb, ki so v občinski lasti, vendar… potem nadaljuje, da so »de facto« 
ti predstavniki imenovani na skupščinah teh družb, kar je tudi res in pravilno. Namreč z 
odgovorom ne morem biti zadovoljen, saj je res, da po Zakonu o gospodarskih družbah 
člane nadzornih svetov imenuje skupščina, nikakor pa ne po želji predstavnika na sami 
skupščini, temveč po izboru organa, ki je pristojen za določitev kandidatov. S tem 
odgovorom se želi legalizirati početje župana, ki pa nima podlage za svoje početje ne v 
Statutu MONG in niti v kakšnem drugem aktu.  
Zato predlagam, da se za mnenje o tem vprašanju zaprosi za razlago pristojno 
ministrstvo Republike Slovenije.  

 
-          svetnika Antona Kosmačina – naslednje nazadovoljstvo s prejetim odgovorom:      

Vprašal sem vas in tudi pojasnil, da sem prišel slučajno z vpogledom v Zemljiška knjigo 
do ene informacije, ki me je močno presenetila, ker sem ugotovil, da objekt Gortanova 
30 ni več v lasti Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Prejel sem tudi 
odgovor sicer zdajšnjega direktorja, ki o teh stvareh ne ve dosti, ker je tam nov in mi je 
dostavil zame škandalozne podatke. Še enkrat bom poudaril škandalozne.  
Iz moje evidence kjer jo imam kot sosed in ker tam opravljam določene usluge 
sosedom, npr. pri pridobitvi razno raznih soglasij in vsega skupaj, sem prečital te 
dostavljene dokumente in ti dostavljeni dokumenti so ali ponarejeni, ali pripravljeni, ne 
vem, kaj bi rekel, za en odgovor čez prst, ali izza tega stoji ena organizirana kraja 
občinskega premoženja.  
Zato bi prosil, če slučajno na Stanovanjskem sladu ni dokumentacije, naj se oglasijo pri 
meni, da jim jo bom dostavil, ki je skladna z roki in pogodbami ter pridobitvi vse 
potrebne dokumentacije za objekt Gortanova 30. Mislim, da to kar so mi dostavili, ni niti 
za policijo zadosti.  

 
- svetnice Ljubke Čargo – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo naslednje vprašanje:      
Spoštovani župan, seznanjeni smo bili, da je potekal razpis za najem gostinskega lokala 
v stavbi Mestne občine Nova Gorica.  
Prosimo za Poročilo o poteku razpisa in ZAPISNIK ter SKLEP o odpiranju PONUDB, z 
dne, 15. 6. 2022. 

 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


