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Številka: 0110-7/2020-3  
Nova Gorica, 21. januar 2021                                                                                                                                                                                                                                                                      

P O R O Č I L O 
 

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

 

 
21. SEJA MESTNEGA SVETA,  17. december 2020 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 20. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
19. novembra 2020.   

●   

2. Sklep o imenovanju ALBERTA SKVARČE, TINE 
KROG IN MATEVŽA VIDMARJA kot predstavnikov 
Mestne občine Nova Gorica v Svet javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica.  

●   

3. 
 

Sklep o določitvi kandidatov za sodnike porotnike 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, in sicer ALBERTA 
SKVARČE, STANKA ŽGAVCA, ALEKSANDRE 
FORTIN, LILJANE ANTLER, GORDANE ERDELIĆ, 
TINE KROG, SVETLANE LIPUŽIČ, MARKA KOVAČA 
in NELI SKOČAJ.   

●   

4. Sklep o seznanitvi s poročilom Zavoda RS za 
zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica 
“Zaposlovanje v Mestni občini Nova Gorica v letu 
2020”.   

●   

5. Sklep o pristopu Mestne občine Nova Gorica h 
Konvenciji županov za podnebne spremembe in 
energijo. Župana se pooblašča za podpis pristopne 
izjave.  

●   

6. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 06018 – 
drugi operativni odhodki za leto 2019. 

● 

 
  

7. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad izvrševanjem sklepov in predlogov 
Nadzornega odbora iz nadzora nad zadolževanjem in 
upravljanjem likvidnostnih sredstev v letu 2018. 

●   

8. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 

●   
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2021. 

9. Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov 
za starejše v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

10. O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

●   

11. O predlogu Odloka o sofinanciranju programov na 
področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini 
Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 

●   

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah.  

●   

13. O predlogu Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke 
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica se opravi 
druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, 
pripombe in mnenja iz razprave.  

●   

14. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občne Nova Gorica za leto 
2020 - rebalans 1, dopolnitev št. 2 december 2020. 

●   

15. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 
1302/29 k. o. Kromberk. 

●   

16.  Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 
2021, ki znaša 0,0058686 EUR. 

●   

17. Odlok o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica.  

●   

18. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parceli št. 
1211/20 in 1211/21 k. o. Kromberk. 

●   

19. Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2021, 
ki obsega deset rednih sej. 

●   

 
 
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). 

 ●  

 
 
 
19. SEJA MESTNEGA SVETA,  15. oktober 2020 
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zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

6. Sklep, da naj občinska uprava pripravi terminski in 
finančni plan o dokončanju že začetih investicij ter o 
odpravljanju nepravilnosti navedenih v poročilu 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica (o 
opravljenem nadzoru nad izgradnjo kanalizacije 
Branik - proračunska postavka 07.084 ter opravljenem 
nadzoru nad izgradnjo ČN Branik – proračunska 
postavka 07.242). 

● 

 
  

7. Sklep, da naj občinska uprava o navedenih ukrepih 
poroča Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica 
pred sprejemom rebalansa proračuna. 

●   

 
 

 
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: 
 

- svetnika Mitje Humarja - naslednjo pobudo:  
         Občani me opozarjajo, da je pločnik med igriščem kjer so postavljene mize za namizni 

tenis na Ul. Gradnikove brigade za vrtcem Kurirček do bivše Bevkove knjižnice, 
neosvetljen in je ob večernih urah popolna tema. 

          V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se na tem območju za večjo varnost v 
jutranjih in večernih urah tako za šolarje kot tudi za ostale občane, postavi javna 
razsvetljava. 

 

- svetnika Mitje Humarja - naslednjo pobudo:  

Občani me opozarjajo, da je pločnik pri Ledinah zraven bivšega Kemometala do 
vrtca Ciciban v smeri Ledin in nato vzporedno s Cankarjevo ulico do ceste, ki 
pelje iz Cankarjeve ulice do Ulice Ivana Regenta, neosvetljen in je ob večernih 
urah popolna tema. 
V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se na tem območju za večjo 
varnost v jutranjih in večernih urah za občane, postavi javna razsvetljava.  
 

- svetnika Aleša Markočiča - naslednja vprašanja:    
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je dne 28. 9. 2020 objavil Javni razpis 
za dodelitev najemnih stanovanj v najem mladim. Govorim o stanovanjih v Prvačini. 
V medijih smo lahko zasledili, da je bil odziv slab, zato sprašujem:  
• Koliko stanovanj se je oddalo mladim na podlagi razpisa? 
• Če se ni oddalo vseh, kaj bo s preostalimi stanovanji in kdaj bo objavljen razpis? 
• Ali je občinska uprava raziskala vzroke, za tako slab odziv? 
• Ali bodo ugotovljeni vzroki, kakorkoli vplivali na strategijo investiranja v takšna oz. 
 podobna stanovanja (neprofitna stanovanja, stanovanja za mlade,..) s strani     
  Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica? 
 

- svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček – naslednje vprašanje:    
Na 4. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 19. aprila 2019, sem na 
občinsko upravo naslovila pobudo, da se v proračun umesti rekonstrukcija odseka ceste 
med Veterinarskim zavodom v Kromberku do solkanske obvoznice in predlagala 
izvedbo ukrepov za povečanje pretočnosti in prometne varnosti ter omejitve tranzita na 
tem območju. 
Od takrat se ni zgodilo nič. Trenutno je cesta zaprta, saj na njej potekajo vzdrževalna 
dela, predvidevam, da na vodovodnem omrežju.  
Občinsko upravo sprašujem, ali se bo v tem mandatu resno lotila reševanja te 
problematike ali ne. Odgovor na to vprašanje ne pričakujem samo jaz, ampak veliko 
število občanov, ki živijo v tem delu mesta, ki je kot kaže trenutno zapostavljeno. 
 

- svetnice Vide Škrlj – naslednjo pobudo:    
Epidemija korona virusa, ki nas je zajela, nas je zaprla med štiri zidove, nam nadela 
maske in nas oddaljila od našega dela, naših sorodnikov in prijateljev. 
Dolgotrajno prepovedovanje stikov že kaže pomembne posledice na psihosocialnem 
stanju ljudi. Omejila se bom le na probleme starejših ljudi, ne da bi seveda zanikala, da 
probleme imajo tudi ostale kategorije. 
 
Starejši občani smo ostali brez socialnih stikov, ne upamo se sprejeti na obisk niti lastne 
otroke, kaj šele vnuke, ki utegnejo biti pomembni prenašalci trdovratnega virusa. 
Poseben problem predstavljajo oskrbovanci domov za starejše, oni nimajo  možnosti 
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odločanja o srečanju s svojci, ker so domovi zaprti in obiski večinoma prepovedani. 
Trenutno se omejitve  ponekod rahljajo. Ta situacija je enaka tudi drugje, tudi v tujini, 
zato o upravičenosti teh ukrepov ne bom govorila. Moja pozornost je namenjena 
posledicam, ki nastajajo že danes. Pričakovati je, da bodo tovrstne posledice še bolj 
izrazite v prihodnje. 
 
Smrt svojcev, ki jih nekaj časa nismo videli, od katerih se nismo poslovili, je pomembno 
zaznamovala kar nekaj naših občanov. Pomanjkanje sprotnih informacij o 
zdravstvenem stanju, nedostopnost zdravnikov za osebni bolj človeški stik, občutek 
praznine, krivde,  dvomi o zadnjih urah svojcev….vse to povzroča ljudem nepopisno 
trpljenje. 
Na opisano situacijo nismo bili pripravljeni, seveda, tudi nihče ni bil pripravljen na 
epidemijo. Bistvo moje pobude je  psihosocialna pomoč. 
 
Prejšnji mesec je bil vzpostavljen nacionalni telefon za psihološko podporo prebivalstvu 
ob epidemije. Gre za brezplačno številko 080 51 00. Vem, da ima tudi naš Center za 
krepitev zdravja posebno številko, na katero lahko pokličejo občani, pomagajo tudi  vse 
humanitarne organizacije. Njihova pomoč je neprecenljiva, brez njihovega dela bi bila 
situacija še hujša. Menim, da za obdobje, ki prihaja, to ne bo zadostovalo. 
 
Predlagam vam, gospod župan, da pomagate okrepiti to psihosocialno pomoč, ki jo 
občani potrebujejo. 
Predlagam, da dostop do te pomoči olajšamo tako, da ji dodelimo posebno ikono na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Za večino starejših je dostop do objav na 
spletni strani otežen, zato predlagam, da strokovne službe MONG pripravijo za vsa 
gospodinjstva tudi zgibanko z navedenimi vsebinami in številkami. V času epidemije, ko 
so osebni stiki prepovedani ali omejeni, je telefonski pogovor ali korespondenca po 
elektronski pošti edina rešitev.  
 
Razmišljati moramo o času, ki bo prišel po zajezitvi epidemije, takrat bodo osebni stiki 
možni in potrebe ljudi bistveno večje. Po koncu zdravstvene krize bo po ocenah 
strokovnjakov, nastopila ekonomska in socialna kriza v znatno večji meri. Predlagam 
vam, da se začnemo pripravljati na ta čas s pripravo kadrov, ki nam bodo pomagali 
lajšati težave ljudi. Osebni stik, pogovor, empatija in prijazne besede zaležejo mnogo 
bolj. 
 
Predlagam vam, da pokličete na pomoč psihologe iz šol in vrtcev, profesorje, ki te 
predmete predavajo v srednjih in visokih šolah, v Novi Gorici imamo Fakulteto za 
uporabne družbene študije, kjer izobražujejo mlade na smeri psihosocialnega dela. 
Lahko pokličemo na pomoč tudi študente na teh programih, pomagajo nam lahko tudi 
upokojeni strokovnjaki, ne le psihologi. Potrebujemo tudi sociologe in tudi zgodovinarje, 
saj so znani primeri epidemij v naši preteklosti. 
 
Ne želim biti črnogleda, toda strokovnjaki predvidevajo, da kriza v tem delu šele prihaja, 
posledice dolgotrajne epidemije so v tem delu nepredvidljive. S pravočasnim 
povezovanjem prostovoljcev različnih profilov se moramo na to prihodnost čim bolje 
pripraviti. 

- svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:         
Glede na pismo, ki smo ga dobili za sejo in je danes točka umaknjena, dajem sledeče 
svetniško vprašanje in pobudo. Spoštovani župan, zanima me, kaj se dogaja v javnem 
podjetju Mestne storitve. V pismu, ki smo ga dobili, je razbrati sum koruptivnih dejanj.  
Prosim, da uprava pripravi odgovor na te sume in skupaj s pismom to obravnavamo na 
prvi naslednji seji mestnega sveta. 
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- svetnice Damjane Pavlica – naslednji predlog:    
Naslednje leto se v Šmihelu praznuje 550 obletnico prve omembe cerkve Sv. Mihaela. 
Letos so prejeli Unicefovo priznanje italijanskih klubov za skrbno ohranjanje kulturne 
dediščine.  
Predlagam, da se predvidi sredstva za obeležitev te obletnice, ki bi prispevala k 
umetniškemu ovrednotenju, ozaveščanju in ohranjanju kulturne dediščine. 

 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednji predlog:    

Iz KS Šempas smo prejeli pobudo krajanov, ki opozarjajo, da manjkajo luči za javno 
razsvetljavo, za katere so se dogovarjali že v letu 2018-2019.  
Predlagajo, da se postavi dodatna razsvetljava: pri hišnih številkah 188, 3a, 18b, 22, ob 
pločniku od hišne številke159 do 138 ter pri hišnih številkah 162a, 161, 38d, 186b in 
med Kulturnim domom in št. 24. 

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

odgovoru:    
Zahvaljujem se za izčrpen odgovor, ki sem ga dobil na moje vprašanje glede investicije 
v TIC in Center trajnostne mobilnosti.  
Zanima me pa samo odgovor glede gradbenega dovoljenja, ker je bilo navedeno, da 
gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno, ker so se izvajala samo vzdrževalna dela. Po 
mojih informacijah mislim, da to ni točna informacija, zato bi prosil za dodatna točna in 
eksaktna pojasnila, ali je temu res tako, ali ni tako.  

 
- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pripombo k prejetemu odgovoru:   

Že na dveh sejah sem spraševal, zakaj se zavlačuje razpis za direktorja Mladinskega 
centra Nova Gorica. Ves ta čas me je napeljevalo na to, da se vleče zaradi tega, da se 
pripravi teren za politično kadrovanje. Odgovor, ki sem ga prejel, je na dveh točkah 
točno to kar sem predvideval in bom tudi na kratko obrazložil kakšen je bil odgovor in 
moje stališče glede tega. 
Citiram: »Na decembrski seji svetniki in svetnice v prvo branje prejemate spremembe in 
dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center, s katerimi se zavodu 
dodaja javna služba s področja socialne dejavnosti, zato menimo, da mora biti nov 
direktor izbran glede na celoten obseg dela zavoda.« Iz tega zame sledi, da ko bo 
direktor zasedel v bilo katerem zavodu oziroma podjetju, ne bo smel dobiti nobenih 
dodatnih nalog. Menim, da direktor, ko zasede in če se tudi v njegovem mandatu 
zavodu doda dodatne naloge, bo seveda te dodatne naloge opravljal. Še več, direktor 
mora stremeti k temu, da naredi tudi dodatne naloge. Tako, da ta odgovor ne vzdrži pri 
meni.  
Kot drugo: »Ob tem v začetku leta 2021 poteče mandat trenutni sestavi sveta zavoda 
Mladinski center. Korektno se nam zdi, da mestni svet najprej sprejme novo sestavo 
sveta zavoda, katerega prva naloga bo tudi proces izpeljave postopka imenovanja 
direktorice ali direktorja zavoda.« Ali to pomeni, da trenutna sestava sveta zavoda ni 
ustrezna? Verjetno politično ni ustrezna. Danes bomo spremenili svet zavoda in bo ta 
svet zavoda imenoval direktorja. Meni gre to čisto v nasprotju z izjavami, ki smo jih 
večkrat slišali v javnosti.  

-  
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 

 


