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Številka: 0110-0017/2021-4 
Nova Gorica, 6. januar 2022     
 
 
  

DODATNI ODGOVORI 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 

                           PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
34. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. januar 2022 
 
 
1. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo postavil naslednje vprašanje:  
 
S strani občanov sem dobil več vprašanj glede dogajanja okrog vodenja Vrtca Nova 
Gorica. Podali so mi neuradne informacije, da je bivša v. d. ravnateljica vrtca, ki ji je 
takrat bila odvzeta možnost kandidiranja zaradi neizpolnjevanje pogojev, uspela na 
sodišču. 
Če to drži, me zanima, kdo je sedaj zakonit zastopnik Vrtca Nova Gorica, kakšni so 
nadaljnji postopki glede imenovanja novega ravnatelja oz. ravnateljice, kdo bo prevzel 
odgovornost za to napako ter ali so okoli te zgodbe nastali kakršnikoli stroški in v 
kakšni višini? 

 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
S sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pd 11/2020-35 z dne 25. 

11. 2021 je bilo odločeno o pritožbah Vrtca Nova Gorica in Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport zoper odločitev prvostopenjskega sodišča, s tem pa se je potrdila izpodbijana 

sodba sodišča prve stopnje. 

Doslej nastali stroški postopka znašajo 5.211,22 EUR. Stroške je v skladu s Finančnim načrtom 

Vrtca Nova Gorica za leto 2020 z dne 26. 2. 2020 in Finančnim načrtom Vrtca Nova Gorica za 

leto 2021 z dne 27. 1. 2021 kril Vrtec Nova Gorica. Do zaključka postopka imenovanja je 

zakoniti zastopnik Vrtca Nova Gorica vršilka dolžnosti ravnateljice Aja Trudn, s čimer nas je 

Vrtec Nova Gorica seznanil s posredovanjem odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport št. 0141-172/2021/8 z dne 4. 1. 2022. 

Svet zavoda bo upoštevaje odločitev sodišča v roku 30 dni ponovil postopek za izbiro 

ravnatelja/ravnateljice.  

 
33. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. december 2021 
 
 
1. SVETNICA DR. MIRJAM BON KLANJŠČEK je podala naslednjo pobudo:        
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Name so se obrnili krajani Kromberka in Lok v zvezi s sledečo problematiko. 
Aprila 2018 je bila na Mestno občino Nova Gorica naslovljena pobuda za ureditev cest 
na relaciji Kromberk–Loke. Občinska uprava je odgovorila naslednje: 
»V osnutku investicij v cestno infrastrukturo na območju KS Kromberk je izpostavljena 
cesta skozi Loke in prometna ureditev Ulice bratov Hvalič. Na cesti skozi Loke bomo 
začeli z ureditvijo ostrega nepreglednega ovinka in križišča Ulice Vinka Vodopivca pri hiši 
z naslovom Loke 31 (v skladu z vašim predlogom). Za to izpostavljeno kritično točko ima 
Oddelek za gospodarske javne službe zadolžitev, da začne s pripravo ustrezne projektne 
dokumentacije in izpeljavo vseh nadalje potrebnih korakov do realizacije.«  
 
Poleg tega bi v obravnavo dodali še predlog za ureditev cestišča iz smeri Kromberka (pod 
gradom pri blokih) v smeri Ajševice (proti bencinskim servisom). Cesta namreč nima 
pločnika in postaja vedno bolj nevarna za sprehajalce. Naj na tem mestu izpostavim 
otroke in sprehajalce psov, ki hodijo po tej cesti, saj le-ta vodi do sprehajalnih poti v 
spodnjem delu Lok. Poleg tega cesta nima razsvetljave, kar predstavlja v nočnem času 
še dodatno nevarnost. 
 
Maja letos pa je bila s strani KS poslana pobuda za namestitev znakov omejitve hitrosti 
30 km/h na Iztokovi ulici, Ulici Toma Brejca in Med trtami v Kromberku. Občinska uprava 
je odgovorila, da je ureditev območja omejene hitrosti upravičena in da bodo zadevo 
uredili takoj, ko bo to možno in bodo za to zagotovljena finančna sredstva. Minilo je več 
kot pol leta, a se zaenkrat še ni nič zgodilo.  
 
Prav tako je problematična Ulica Vinka Vodopivca, ki je brez javne razsvetljave in je v 
popolni temi. 
 
Krajani prosijo, da podate jasen odgovor, kaj je bilo v zvezi s tem že narejeno, kdaj bo in 
da omenjene zadeve obravnavate prioritetno. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji, dopolnilni, odgovor: 
Na pobude po urejanju Ulice bratov Hvalič je bila izdelana Analiza posegov na javnih površinah 
v Ulici bratov Hvalič v Kromberku, ki jo je v juniju 2018 izdelalo podjetje Biro obala, d.o.o. in ki 
je bila v septembru predstavljena lokalnim odborom posameznih odcepov ulic in predstavnikom 
KS. V elaboratu je predlagano zaporedje ukrepov, s katerimi so bili predstavniki KS seznanjeni. 
Na podlagi teh predlogov se je tudi pristopilo k izvajanju: 

• v letu 2019 se je pristopilo k urejanju mej na območju naselja, 
• na glavni prometni smeri je bila postavljena prometna signalizacija za območje 

omejene hitrosti 30 km/h, 
• postavili smo prikazovalnik hitrosti, 
• krajani so postavili ogledala in sami začeli odstranjevati zelenje, ki je posegalo na 

javne površine. 
Skladno s predlaganim zaporedjem ukrepov smo v letu 2021 izdelal projektno nalogo za 
izdelavo projektne dokumentacije. Ravnokar je v ponovljenem postopku zbiranje projektanta 
za izdelavo izvedbene dokumentacije za ureditev glavne prometne smeri Ulice bratov Hvalič. 
Žal se nam na prvi javni razpis ni prijavil nihče. V kolikor bo izvajalec izbran in bomo pogodbo 
lahko podpisali v januarju, pričakujemo, da bo dokumentacija izdelana v roku pol leta. Zaradi 
prezasedenosti projektnih podjetij izdelave prej ne pričakujemo, bomo pa težili k čim prejšnji 
izvedbi.  
 
Prometna signalizacija na Iztokovi ulici, Ulici Toma Brejca in Med trtami v Kromberku še ni bila 
postavljena zaradi drugih, bolj nujnih nalog. Predvidevano, da jo bomo lahko postavili v začetku 
naslednjega leta. 
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Se pa bo na pobudo Mestne občine Nova Gorica v okviru urejanja državne ceste R3-613/1437 
Ajševica–Nova Gorica od km 0,160 do km 2,700 (od bodočega rondoja Ajševica do Mercatorja 
oz. izteka Vodovodne) uredilo tudi križišče proti Lokam (ureditev krožišča, osvetlitev, prehodi). 
V delu Ulice Vinka Vodopivca pri objektu Elektro Primorska je v decembru prišlo do okvare na 
omrežju javne razsvetljave, odkrivanje in odprava defekta je trajala nekaj dni, a zadeva je sedaj 
sanirana.  
 
Preverili smo problematiko nepreglednosti križišča pri hišni št. Loke 31 in ugotovili, da je vzrok 
nepreglednosti živa meja na notranji strani ograjnega zidu pri stanovanjskem objektu Loke 31. 
Pri tem smo ugotovili, da gre za samovoljno nelegalno gradnjo zidu in zasaditev žive meje brez 
soglasja upravljavca ceste. Zadevo smo predali v obravnavo pristojni inšpekcijski službi.  
 
Na Ulici Vinka Vodopivca je po pridobitvi EU sredstev predvidena izgradnja fekalne 
kanalizacije, pri tem se bo nadaljevalo tudi z gradnjo pločnika in javno razsvetljavo. 
 
V delu od blokov pod gradom proti Ajševici bo pobudo proučilo in po možnosti umestilo v 
naslednje proračunsko obdobje. 
 
 
 
 
                                                                                                    Miran Ljucovič 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       


