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Številka: 900-39/2019-7 
Nova Gorica, 22. oktober 2019    
  
 
 

DODATNI ODGOVORI 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019  
 
 
1. SVETNICA TANJA VONČINA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:      
Na seji mestnega sveta 21. marca 2019 je bil sprejet sklep o Programu izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine 
Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava. Pred sprejemom le 
tega je bila na seji razprava tudi o tem, da bo potrebno sprejeti ukrepe tudi za podeželje 
oziroma za naselja izven tega območja. Izpostavljeno je bilo, da naj bi službe uprave do 
junija pripravili predlog ali več predlogov, s katerimi bi uredili to zadevo.   
Glede na dejstvo, da je junij že za nami, me zanima, ali je bil pripravljen kakšen predlog 
in če ni bil, zakaj ne.   

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: Na seji Mestnega sveta, ki je bila 21. 3. 
2019 je pred sprejemom sklepa o potrditvi letnih programov izvajanja gospodarskih javnih 
služb urejanja in čiščenja javnih površin bilo med razpravo zaznati strinjanje s sklepom 
Odbora za prostor MS MONG z dne 19. 3. 2019, in sicer, da se pozove tiste krajevne 
skupnosti, ki ne spadajo v območje koncesije urejanja in čiščenja javnih površin (območje 
mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava), da 
definirajo morebitne javne površine znotraj posamezne krajevne skupnosti, za katere je 
potrebno zagotoviti osnovno urejanje oz. čiščenje teh površin. 

Po elektronski pošti smo zato dne 2. 4.2019 zaprosili vse krajevne skupnosti, da nam pošljejo 

podatke o javnih površinah, ki bi jih bilo potrebno urejati in podatke glede aktivnosti 
(pogostost in ocena stroškov). 
Odzvale so se skoraj vse krajevne skupnosti, pri večini je bil glede na predvideno dodaten 
strošek urejanja ocenjen na 1.500 do 2.500 EUR. 
Končno je obveljalo stališče, da se vsaki krajevni skupnosti nameni dodatna sredstva za 
urejanje in čiščenje javnih površin, kar je bilo realizirano z zadnjim veljavnim rebalansom. 
 
 
2. SVETNICA PETRA KOKORAVEC je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:      
V Krajevni skupnosti Grgar je bil s Participativnim proračunom za leto 2018 za območje 
2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne-Bate izbran za izvedbo projekt številka 12: 
Avtobusno postajališče v Grgarju. Krajane zanima v kateri fazi izvedbe je projekt in kdaj 
bo predvidoma izveden. 
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Občinska uprava in kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor: V skladu s predpisi 
urejanja prometa in umeščanja avtobusnih postajališč na državne ceste sta bili izdelana dva 
predloga rešitve, ki sta bila predstavljena predstavnici predlagajteljev in svetu krajevne 
skupnosti. Rešitev z obračališčem pri balinišču bi po mnenju sveta krajevna skupnosti 
pomenila prevelik poseg v obstoječe stanje (premik balinišča, zmanjšanje števila parkirnih 
prostorov), zato je bil podprt predlog s postajališči pred pošto, pri čemer je potrebno pripraviti 
ustrezno dokumentacijo, parcelacijo in odkup zemljišč za postavitev pločnikov.  
Projekt ni bil izvedljiv v okvviru participativnega proarčuna, saj je ocena vrednosti občutno 
odstopala od dejanske. Obseg nujnih posegov za realizcaijo projekta namreč ni bil ustrezno 
finančno ovrednoten. Občinska uprava in kabinet župana si bosta prizadevala, da bo projekt 
umeščen v proračun za leto 2020, kar bo samo izvedbo tudi omogočilo.  
 
 
 
3. SVETNICA PETRA KOKORAVEC je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podala naslednjo pobudo:  
Krajani Krajevne skupnosti Grgar so se name obrnili z željo po tem, da bi imeli v Grgarju 
knjižnico, ki bi delovala kot enota Goriške knjižnice. Kulturno društvo Grgar je že skoraj 
40 let zelo aktivno na področju različnih kulturnih dejavnosti, tako gledališke, pevske 
kakor bralne. V društvu aktivno deluje Bralni klub Grgar, ki šteje že več kot 30 aktivnih 
članov. Za branje je zanimanje v kraju veliko, kar kaže tudi zgledna uporaba potujoče 
knjižnice. Nenazadnje je Grgar vas, ki leži na stičišču vseh poti, ki vodijo v kraje na 
Trnovsko-Banjški planoti.  
Zato dajem pobudo za odprtje enote knjižnice v Grgarju v letu 2020, za kar naj se tudi v 
proračunu za leto 2020 zagotovijo sredstva.  

     
Občinska uprava in kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor: Do konca leta je 
predviden ogled vseh obstoječih krajevnih knjižnic kot tudi prostorov po krajevnih skupnostih, 
v katerih bi lahko Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica odprla nove oddelke in s tem 
razširila mrežo krajevnih knjižnic.  
  
 
 
4. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je skladno z 21. členom poslovnika    

mestnega sveta najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:      
Bliža se 1. november, zato me zanima, ali bo tudi letos 31. 10. 2019 in 1. 11. 2019 na 
pokopališču Stara Gora zagotovljen avtobusni prevoz na pokopališču Stara Gora tako 
kot prejšnja leta.  
Avtobus je v omenjenih dneh vozil na relaciji Stara Gora parkirišče - Stara Gora 
pokopališče (krožno) od 9.00 do 17.00 ure. Tako je bilo omogočeno tudi starejšim in 
invalidnim osebam, da so lahko obiskali svojce na pokopališču. 

 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: "NOMAGO" bo izvajal prevoze enako 
kot v prejšnjih letih, za kar je že prejel naročilo. 

 
 
8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019  
 
 
1. SVETNIK OTON MOZETIČ je podal naslednji predlog:  

Spomladi leta 2018 so občani dvignili glas ob odstranitvi bogate ozelenitve ob Remizi. 
Šlo je za tako rekoč golosek tamkajšnjih mogočnih ceder. Ob javnih polemikah je 
takratni župan s prenovo Prvomajske ulice obljubljal tudi nove nadomestne zasaditve.  
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Dne 25. 9. 2019 je Mestna občina Nova Gorica objavila razpis za rekonstrukcijo križišča 
Rejčeva ulica – Prvomajska ulica. 
Ob pregledu projektov za izvedbo novega krožišča opažamo, da ti v širšem območju 
obdelave ne predvidijo zasaditve niti enega samega novega drevesa. Nasprotno se s 
posegom krožišča v Rejčevo ulico tam odstrani še dodatnih nekaj lepo raščenih 
obstoječih dreves. Nova Gorica tako predvideva izvedbo obveznih prometnih poti, 
pločnikov in kolesarskih stez na popolni čistini.     
Zato predlagamo, da se projekt krožišča dopolni z drevesno zasaditvijo, ki bo zaključila 
in nadgradila drevored na južni strani Prvomajske ulice. Z zagotavljanjem senčnih 
površin bo, ob celovitem in prijaznejšem izgledu, taka ureditev predvsem bistveno bolj 
uporabna tudi za pešce in kolesarje.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:   
 
Projekt rekonstrukcije Prvomajske ulice predvideva drevesno zasaditev po celotni dolžini po 
zahodni strani ulice. Prečni profil severnega dela Prvomajske ulice sledi prečnemu profilu že 
rekonstruiranega južnega kraka Prvomajske (drevesna zasaditev v zelenici med voziščem in 
kolesarsko stezo). Na samem območju križišča je zaradi utesnjenosti prostora drevesna 
zasaditev težko izvedljiva. Je pa MONG pri izdajii mnenja o skladnosti s prostorskim aktom za 
gradnjo zadnje faze trgovskega centra posebej poudarila oz. zahtevala maksimalno 
ozelenitev in zasaditev zunanjih površin z visokimi drevesi (parkirišča, površine za pešce). V 
okviru izvajanja projekta rekonstrukcije križišča Rejčeva se bo ponovno pregledala 
predlagana ozelenitev. V kolikor bo prostor dopuščal, se bo ta tudi dopolnila. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 
 
 
1. SVETNICA TANJA VONČINA je izrazila naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:   
Najprej bi se pa dotaknila odgovora na moje vprašanje o cesti Lokve – Čepovan. 
Odgovorili ste, da je ta odcep trenutno v fazi usklajevanja med državo in občino o 
morebitnih novih investicijah v vzpostavitev in izgradnjo državne cestne infrastrukture.  
Ta odgovor pa milo rečeno ni niti točen in niti korekten. Namreč, na spletnem portalu 
javnih naročil je namreč Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, že 
objavil razpis, s katerim je predvidena ta modernizacija ceste Lokve – Čepovan. Glede 
na to dejstvo, objave javnega razpisa, vas sprašujem, za kakšno usklajevanje gre torej 
med državo in občino.  

 
Občinska uprava in kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor:  
 
Vprašanje svetnice tangira regionalno cesto R3/608 Lokve-Čepovan, ki je v upravljanju 
države. Iz navedenega sledi, da so tudi stroški vzdrževalnih, večjih vzdrževalni oz. 
investicijskih del na predmetni cesti zadeva državnega proračuna, pristojnega ministrstva in 
DRI. Sicer pa je mestna občina v kontaktu s pristojnimi državnimi službami, z namenom 
pospešiti aktivnosti na državnem nivoju za ureditev problematike na območju občine. 
 
Ta trenutek smo v fazi razgovorov za pospešitev posameznih aktivnosti na skupnih 
investicijah, usklajevanje posegov in pospešitev aktivnosti na državni infrastrukturi, kjer so ti 
problemi najbolj pereči. 
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2. SVETNIK ALEŠ DUGULIN je podal naslednji predlog na prejeti odgovor:     
Kar se tiče tretje pobude, sem nekoliko razočaran, saj je za namen Evropske 
prestolnice kulture po mojem porabljeno veliko preveč sredstev - 220.000,00 EUR. Še 
posebej, ker gre v odgovoru, kot pravite za honorarje izvajalcev, za pripravo bid-booka, 
honorarje vodje projektov in koordinatorjev, honorarje zunanjih svetovalcev, stroške 
potovanj, honorarje delovne skupine s specifičnimi znanji, stroške organizacije 
dogodkov, konferenc, honorarje trojezičnega tajništva in še in še je honorarjev.  
Zato prosim občinsko upravo in župana, da pripravijo specifikacijo odhodkov za prej 
našteto. Ravno tako me zanima poimenski seznam raznih pripravljavcev teh 
programov, ki prejemajo honorarje, organizirajo vsa ta potovanja in ki na ta način 
postavljajo mednarodno mrežo EPK. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  

 
Spoštovani svetnik Aleš Dugulin. 
 
Evropska prestolnica kulture 2025 je projekt, s katerim lahko našo občino, somestje obeh 
Goric in celotno regijo od izvira do izliva Soče z velikimi črkami zapišemo na evropski 
zemljevid.Tudi privčačnost mesta in podeželja je dejavnik pospeševanja investicij, 
zadrževanja izobražencev doma in pospeševanja gospodarstva. Kot sami veste iz lastnih 
izkušenj, nobena dobra in razvojna zadeva ni brez stroškov. Kar potrjujejo tudi primerljiva 
proračunska  sredstva namenjena kandidaturam drugih občin kandidatk (Kranj, Lendava, 
Ljubljana, Piran in Ptuj). V nadaljevanju podajamo bolj natančno specifikacijo odhodkov 
prispevka Mestne občine Nova Gorica za letošnje leto, ki ga je v enakem znesku obogatila 
tudi regija Furlanija Julijska krajina, kar tudi kaže na izjemno podporo in zanimanje naših 
zahodnih sosedov. 
 

- priprava in izvedba svetovnega mednarodnega natečaja za trg Evrope: 70.000 € 
(dokončano v 2020) 

- honorarji vodje projekta in dveh slovenskih koordinatorjev: 40.000 € 
- honorarji ekipe zunanjih strokovnjakov, svetovalcev: 27.200 € 
- honorarji delovne skupine 20 strokonjakov s specifičnimi znanji za poglobitev vsebin 

prijavne knjige (bid-booka) s slovenske in italijanske strani: 12.500 € 
- trojezično organizacijsko tajništvo: 6.000 € 
- izdelava strateškega čezmejnega načrta za kulturo: 16.000 € (dokončano v 2020) 
- grafična podoba EPK, urejanje in tisk bid-booka: 12.000 € 
- stroški za komunikacijo in promocijo: 6.000 € 
- stroški potovanj, koferenc in seminarjev za vzpostavitev mednarodne mreže EPK: 

14.000 € 
- organizacijski stroški dogodkov, konferenc (tolmačenje) in predstavitev kandidature: 

15.000 € 
 
Poimenski seznam pripravljalcev in vseh ostalih zunanjih sodelavcev lahko najdete na spletni 
strani EZTS-GO v zavihku "Izidi razpisov in objav", saj je bil vsak od njih izbran na javnem 
razpisu v izvedbi EZTS-GO. 

 
 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 




