
1 

 

          4                                                      
Številka: 0110-0016/2021-2  
Nova Gorica, 2. december 2021                                                                                                                                                           

                  
                                                             

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 18. novembra 2021  

 
 

32. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. november 2021 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 31. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
20. oktobra 2021  

●   

2. Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
direktorja Doma upokojencev Nova Gorica 

● 

 
  

3. Sklep o imenovanju ALEŠA DUGULINA kot 
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova 
Gorica. 

●   

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 
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 

 ●  
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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.  

5. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – 
samooskrba Vipavske doline. 

●   

6. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – 
izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – 
Kromberk. 

●   

7. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020. 

●   

9. Sklep o potrditvi predlagane cene javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki kot izhaja iz 
predloženih Elaboratov izvajalcev, in  sicer: 

- Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki za predračunski leti 
2022 in 2023 na področju občin: Brda, Kanal 
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Mestna občina 
Nova Gorica, Renče - Vogrsko z dne 7. 9. 
2021, ki jih je za zbiranje komunalnih 
odpadkov predlagal izvajalec javne službe 
Komunala Nova Gorica d.d.  

- Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe - dejavnost 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
področju občin: Mestna občina Nova Gorica, 
Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, 
Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, 
september 2020, ki jih je za obdelavo in 
odlaganje komunalnih odpadkov predlagal 
izvajalec javne službe Kostak komunalno in 
gradbeno podjetje d.d. 

●   
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10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za 
starejše v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

11. Sklep o podaji soglasja k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda na seji dne 6. 10. 
2021. 

●   

12. 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 2021 – odkup zemljišča parcela št. 
829/1 k.o. 2302 Kromberk. 

●   

13. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova 
Gorica. 

●   

14. Sklčep o določitvi vrednost točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 
2022. 

●   

15. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve, ki se nanaša na 
območje, ki obsega nepremičnine – dele parcel št. 
674/16, 674/4 in 674/7, vse k.o. 2304 Nova Gorica. 

●   

16. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za 
nepremičnine s parcelno številko 470/5, 473/14, 
473/19, 473/20, 473/21, 455/4, 485/52 in 485/55, vse 
k.o. 2304-NOVA GORICA. 

●   

17. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 
s parcelno številko 786/1 k.o. 2300-TRNOVO. 

●   

 
 
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.  

 ●  

 
Podjetju VIK d.d. so bile zahteve mestnega sveta predstavljene in naročene. 
 
 
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  ●  
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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 

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, 
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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, 
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. 

 

 
22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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. 

 ●  

 
Predlog odloka bo obravnavan na decembrski seji mestnega sveta, ker smo preverjali še 
druge možnosti za subvencioniranje gospodarstva, med drugim tudi novega ukrepa za 
subvencioniranje nakupa zemljišč v Poslovno ekonomski coni Kromberk.  
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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. 

 ●  

 
Kupoprodajna pogodba je v podpisovanju. Postopek bo realiziran najkasneje do konca leta 
2021. 
 

 
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. 
 
Nadaljnje aktivnosti so predvidene 1. 12. 2021, ko nastopi funkcijo nov direktor 
Stanovanjskega sklada MONG. 
 
 
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. Podpisan bo predvidoma do konca leta 2021. 
 
 
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 

 
 
 
 
 

 
 

● 
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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: 
 
- svetnice Tine Krog – naslednjo pobudo:      

Par dni nazaj sem se vozila na območju Kromberka in naletela na lepo skupino 
prostoživečih mačk. Najprej sem pomislila na bližajočo se zimo in na to, da te mačke 
nimajo sreče lastniških mačk, ki bodo zimo prespale na kavču. Druga misel je bila, da 
so takšne skupine mačk kar visok strošek za občino, saj jih mora zavetišče primerno 
oskrbeti in vrniti v okolje. Zato sem se vprašala, ali ne bi bilo vseeno bolje, da na takšne 
prizore počasi ne bi več naleteli in bi se idealno gledano, vse mačke pozimi grele ob 
radiatorjih. Vsem tu je verjetno jasno, da so mačke reprodukcijsko zelo produktivne in 
da je edina pot do rešitve problema prosto živečih mačk sterilizacija in kastracija 
lastniških mačk. Na prvi pogled morda nelogično, ampak je jasno, da tudi ne 
sterilizirane in nekastrirane lastniške mačke ustvarjajo prostoživeče mačke. Če ima 
moja mačka deset mladičev na leto, se z oddajo le teh začne začaran krog neskončne 
reprodukcije.  

 
Ne samo zaradi stroškov, ki jih občina s prostoživečimi mačkami ima, je v interesu vseh 
nas, da je zapuščenih mačk čim manj, zato priporočam, da se obvladovanja populacije 
lotimo tudi s sofinanciranjem sterilizacij in kastracij. Sofinanciranje bo skrbnikom 
pomenilo odlično spodbudo in hkrati bo to pomembna priložnost občine za zagon akcij 
osveščanja o pomenu obvladovanja reprodukcije in odgovornega ravnanja z mačkami 
in njihovimi mladiči. Zgled občin, ki imajo to urejeno, je jasen. Poleg ostalih pozitivnih 
posledic, kot so zmanjšanje števila povoženih mačk in na krute načine končanih življenj 
neželenih mladičev, gre za učinkovit ukrep, ki rešuje problem nenadzorovanega 
razmnoževanja populacije prostoživečih mačk.  

 
Priporočam, da se javni razpis za sofinanciranje predvidi že v naslednjem 
proračunskem obdobju.   

 
- svetnice Damjane Pavlica - naslednjo pobudo:      

Svetniška skupina SDS dajemo naslednjo pobudo. Pred kratkim smo se po zoomu 
srečali z ministrom za kohezijo g. Zvonetom Černačem. 
Pogovarjali smo se o razpisih in prijavah za koriščenje sredstev in med drugim tudi za 
izgradnjo kolesarskih poti. Minister je povedal, da ni nujno, da se koristijo sredstva za 
izgradnjo kolesarskih poti ob državnih cestah, lahko se koristijo tudi za izgradnjo 
kolesarskih poti izven državnih cest. Taka izgradnja oz. posodobitev je bistveno 
cenejša. 

 
Predlagamo, da se pripravijo projekti za saniranje ceste Loke-Šmihel. Naj pelje 
kolesarska pot dalje skozi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Osek. Poskrbimo tudi za 
pravilne označbe. S takimi kolesarskimi potmi bomo približali naše podeželje kolesarjem 
in seveda turistom in pomembno prispevali za razvoj podeželja. Mislim, da imajo tako 
kolesarji kot turisti možnost ogleda krajevnih znamenitosti, kulturne dediščine, okušati 
kulinarične dobrote in dobro vino lokalnih proizvajalcev. 
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- svetnice Maje Erjavec - naslednjo pobudo:   
Glede na dejstvo, da smo pri oprostitvah plačila komunalnega prispevka z zakonom 
omejeni, predlagam mestni občini, da uvede subvencijo za plačilo komunalnega 
prispevka, in sicer za mlade in mlade družine do 35. leta starosti, kot spodbudo za 
reševanje prvega stanovanjskega vprašanja bodisi za gradnjo stanovanjskega objekta 
ali za rekonstrukcijo obstoječega. Oboje seveda na območju Mestne občine Nova 
Gorica.   

 
Menim, da bomo s tem ukrepom mlade zadržali v naši občini, hkrati pa vanjo privabili 
mogoče še mlade iz drugih krajev, s tem pa ohranili razvojno naravnanost in privabili 
vire znanja in napredka. 

     

- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:  
Južna pot ob Kornu je zaključena oziroma skoraj zaključena, za kar gre pohvala vsem, 
ki so pri tem projektu sodelovali. Na Krajevno skupnost dobivamo večinoma pozitivne 
odzive krajanov in uporabnikov. Pot je lepa in upamo, da bo taka tudi ostala. 

 
Vendar prijaznejši dostop do Korna tudi odpira nove poglede na samo strugo in ožje 
okolje, ki ostaja neurejeno in zanemarjeno.  

 
Na občinsko upravo naslavljam pobudo za ureditev in vzdrževanje obrežja Korna, ne 
samo v smislu vzdrževanja pretočnosti vodotoka, za kar skrbi in je odgovorna država, 
pač pa tudi v smislu rednega vzdrževanja in čiščenja. Čas je, da se na tem območju 
odstrani razpadajoči vrt, poskrbeti pa je potrebno tudi za redno deratizacijo, ker je ob 
Kornu opaženih kar lepo število lepo rejenih podgan. Pozabiti ne smemo tudi na 
redarski nadzor tega območja, ki je s posegom postalo, če se lahko tako izrazim bolj 
urbano. 

 
Sprašujem tudi, kdaj in kako bo zaključen terasasti dostop do samega Korna, grajen iz 
naslova participativnega proračuna. Predlog ureditve teras za posedanje je namreč 
vseboval tudi možnost dostopa do vode tudi za potrebe izvedbe pred leti začetega 
Gregorjevega (TD Nova Gorica). 
 

- svetnika Gabrijela Fišerja – naslednjo pobudo:     
Ne vem kako sva s kolegom svetnikom Mozetičem skoraj v identičnem momentu prišla 

na enako idejo. Moja pobuda se v precejšnji meri sklada z njegovo, ker pa vseeno ni 

čisto enaka, bom tudi svojo prebral. 

 
V kontekstu nedavne ureditve sprehajalno-kolesarske poti ob Kornu bi bila smiselna in 
zaželena tudi ureditev brežin in očiščenje struge potoka Koren.  

 
Znano je, da ima tozadevne pristojnosti Direkcija RS za vode, zato pristojnim službam 
na Mestni občini Nova Gorica nalagam, da DRSV pozovejo k ureditvi brežin, to je 
ureditev rastja, odstranitev improviziranih objektov in vrtov na brežinah, očiščenje smeti 
ter očiščenje struge in dna vodotoka. 

 
Kot zanimivost naj povem, da po pričevanju starejših Novogoričanov dno struge nosi 
tudi pomembno zgodovinsko vrednost. Kamnito dno struge so namreč tlakovale 
mladinske delovne brigade. Ob nizkem vodostaju je to dno še vedno vidno in zelo 
prijetno za oko. 
 

- svetnice Petre Kokoravec – naslednje vprašanje:      
Postavljam svetniško vprašanje. Name so se obrnili nekateri krajani Krajevne skupnosti 
Kromberk, ki so izpostavili časovno neustrezno razporejene linije avtobusnih prevozov 
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mestnega avtobusa. Predlagajo dodatne linije ob urah, ko srednješolci zaključujejo 
pouk, to je okoli 13. in potem ponovno v večernih urah med 18. in 20.  

 
Navedeno tematiko je kot svetniško vprašaje izpostavil svetnik Aleš Markočič na seji 
mestnega sveta dne 24. 6. 2020. Takrat ste mu odgovorili, da je v pripravi nov javni 
razpis za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za izvajanje javnih 
linijskih prevozov v mestnem prometu, ki naj bi bil objavljen jeseni leta 2020 in bi 
pogojeval tudi optimizacijo in dopolnitev obstoječih linij. Zanima me, kaj je bilo do 
danes, eno leto po tem, narejenega na to temo. 

 
- Svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:   

Meseca oktobra smo lahko prebrali v medijih, da ima izvajalec projekta kolesarska pot 
ob Kornu čas za dokončanje del do 22. 10. 2021. Nekaj dni nazaj sem se sprehajal po 
tej poti, saj kolesariti ne smem in nisem zaznal, da je kolesarska pot zaključena, saj 
razsvetljava ni delovala, nisem zasledil klopi za počitek in tako naprej. Prav tako smo v 
medijih zasledili, da bo kolesarska pot imela tako imenovano protiprašno prevleko. 
Zame kot ne gradbenik ocenjujem, da je tam asfalt svetlejše barve in nič drugega.  

 
Ne glede na to pa me zanima, kakšna je bila končna vrednost celotnega projekta in iz 
katerih virov sredstev smo pokrili to investicijo. Poleg tega bi prosil za odločbo oziroma 
ustrezen pravni akt državnega organa o sofinanciranju te investicije.  
 

- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednje vprašanje:   
Skrbi me odnos vodstva naše občine do Goriške knjižnice Franceta Bevka. Mestna 
občina Nova Gorica vsako leto namenja Goriški knjižnici sredstva po naslednjih 
postavkah: plače, materialni stroški, investicije, akcije, knjižnično gradivo. Za nakup 
knjižničnega gradiva je bila višina postavke več let 97.000 EUR, nazadnje toliko leta 
2019. Zatem so se ta sredstva zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo 
koronavirusa razumljivo znižala na nekaj manj kot 90.000 EUR, seveda z razlago, da se 
bodo prihodnje leto vrnila najmanj na stanje pred epidemijo. Vendar temu ni tako.  

 
Občina želi sredstva za nakup knjig dodatno znižati. V knjižnici so v začetku novembra 
prejeli izjavo Mestne občine Nova Gorica o višini sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva v letu 2022. Namesto načrtovanih 97.000 EUR želi občina sredstva za knjige 
zmanjšati na 70.000. To je za okrog 30 %. Da ne govorim o tem, da ste predlagano 
povišanje v letu 2019 za 3.000 EUR zavrnili z besedami, da se vam ne zdi potrebno, pri 
čemer so vse ostale občine predlog sprejele. 

 
Občin ustanoviteljic je več, tako, da je financiranje knjižnice določeno z zakonom glede 
na število prebivalcev. Po zakonu bi morala MONG prispevati 55 % delež za gradivo, v 
letu 2022 pa bo tako kot kaže, prispevala le 46 %. Če se na to odzovejo ostale občine z 
željo po vzpostavitvi pravilnih deležev, bo knjižnica izgubila še dodatnih 25.000 EUR. 

 
Župan, do kje boste šli? Nerazumno je, da režete pri knjigah, medtem ko je bila recimo 
obnova X centra za več kot 100.000 EUR dražja, kot ste načrtovali. Upam, da mi v 
odgovoru ne boste postregli s številkami obratovanja, vzdrževanja, ki so v naši knjižnici 
zaradi njene arhitekture enormne, to vemo vsi. Ali bog ne daj plač, saj so zaposleni le 
za svoje delo ustrezno plačani. Knjiga je knjižnično osnovno sredstvo. Brez knjig 
knjižnice ni in verjamem, da dobro veste, da ni pomembno le število enot, ki jih knjižnica 
hrani, ampak tudi njihova aktualnost. Gradivo, ki se ne kupi v času izida, je kasneje 
težko pridobiti, s tem pa v knjižnični zbirki nastajajo praznine.  

 
Pa ja ne mislite, da je knjiga v sodobnosti postala predmet, ki ga ni več vredno kupiti ne 
za na domačo knjižno polico, kot tudi ne za v knjižnico. »Knjiga je najzgovornejša priča, 
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da se narod zaveda sebe, da živi, da hoče živeti.«, je zapisal Oton Župančič. V času, ko 
je Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, bi se tega morali zavedati toliko bolj. Če se 
najdejo sredstva za vse živo v okviru EPK, sem prepričana, da boste našli tudi denar za 
knjige, razen, če nočete. Če samo omenim, tudi za investicijsko vzdrževanje - menjavo 
klimatskih naprav v pritličju ne želite prevzeti bremena. Ampak to je že druga zgodba.  

 
Moja pobuda torej je, da rezervirate za nakup knjižničnega gradiva 100.000 EUR ali 
vsaj 97.000 EUR. 

 
- svetnika mag. Marka Rusjana – naslednjo pobudo in postavil naslednje 

vprašanje:   
Že nekaj mesecev se povečujejo stroški za osnovne življenjske dobrine vse od hrane do 
energentov. Takšne podražitve, ki so generator inflacije, najbolj vplivajo na ljudi z 
nizkimi dohodki, in sicer na dva načina. Osnovne življenjske dobrine zavzamejo veliko 
večji delež osebne oziroma družinske potrošnje ljudem z nizkimi dohodki kot pri ljudeh z 
visokimi dohodki. Inflacija pa tudi znižuje realno plačo oziroma druge dohodke. Ob 
enaki nominalni plači recimo 800,00 EUR zvišanje stroškov zniža realno plačo oziroma 
realno razpoložljivi dohodek posameznika.  

 
V medijih sem zasledil, da na Goriškem narašča število neplačnikov med uporabniki 
občinskih stanovanj, ki jih upravlja Stanovanjski sklad. Prišlo naj bi tudi do deložacije. 
Takšni primeri se bodo ob višanju stroškov še povečevali, vsaj domnevamo lahko. 
Stanovalci bodo verjetno prisiljeni tudi varčevati pri ogrevanju, saj se stroški ogrevanja 
povečujejo. Pogosto so revnejši slabšega zdravja, kar ima lahko zelo nevarne 
posledice. Seveda se takšne podražitve pišejo vsem prebivalcem naše občine, a kot 
sem že opozoril, povišanje stroškov  prizadene različne družbene razrede. 

 
Občina še ima instrument izredne socialne pomoči. Ob tem bi podal pobudo, da pri 
načrtovanju prihodnjega proračuna zagotovi mogoče večjo rezervacijo sredstev na tej 
postavki, saj lahko pričakujemo več prošenj v naslednjem in prihodnih letih. 

 
Druga moja pobuda oziroma vprašanje pa se tiče situacije med uporabniki neprofitnih 
stanovanj Stanovanjskega sklada. Predvsem bi bilo dobro ugotoviti, zakaj je prav pri 
nas več primerov, ko uporabniki ne plačujejo stroškov in kaj se lahko na tem področju 
naredi, če so stanovalci pritisnjeni ob zid in objektivno ne morejo plačevati položnic. 
Kako uporabiti dodatne mehanizme glede začasnega odloga plačila stroškov? 

 
- svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:  

Prosim župana in občinsko upravo, da mi pove razlog ne uveljavljanja predkupne 
pravice na parcelah št. 324/4, 317/1, 318, 327/1, 313/1, 325/5, 332, 331/1, 330/1, 328/1, 
326/1 vse k. o. Nova Gorica.   

 
Vsi pravni posli na omenjenih parcelah so bili izvedeni po mesecu novembru 2018, kar 
pomeni v tem sklicu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in v vašem času 
županovanja g. župan. 

   
- svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje:  

Ne dolgo nazaj smo na družbenih omrežjih prebirali utemeljitev koalicijskega svetnika, 
da bo Mestna občina Nova Gorica zaradi nerazumno dolge prenove Delpinove ulice 
poslovnim subjektom kateri tam delujejo, povrnila izpad dohodka, kateri je zaradi tega 
nastal. V svetniški skupini Povezani in Liste Obrti in podjetništva seveda to odločitev 
pozdravljamo in jo tudi podpiramo.  
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Zanima pa me, kako načrtujete te izpade ovrednotiti in na kakšen način povrniti in 
predvsem pa kdaj. Upravičenci, kateri so to izgubo utrpeli, potrebujejo to povrnitev 
čimprej. 
 

- svetnika Antona Kosmačina naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 
Prejel sem zelo kratek in jedrnat odgovor: »Odgovor bo svetniku posredovan 
naknadno.« Ne morem razumeti, da občinska uprava pri taki zasedenosti kakor je, nima 
časa skopirati pet, šest listov, če jih ima, če jih pa nima, pa naj pove, da jih nima. 
Mislim, da je odgovor totalno deplasiran, nima nobene vsebine, nima nič glede na jasno 
zastavljeno vprašanje in na tematiko, ki je pač vsem poznana.  

 
G. župan, to se mi zdi z vaše strani in s strani občinske uprave najmanj nekorektno, če 
ne celo ignorantsko. Gledal sem predlog proračuna in koliko denarja pokurite po 
domače povedano, to je v narekovajih, saj ne morem reči, da ne delate in nimate časa 
za skopirati pet listov. 

 
- svetnika Aleša Markočiča naslednje stališče na prejeti odgovor: 

Na dveh sejah sem spraševal zgodbo vezano na Grgar, in sicer nakup zemljišč, 
predvsem pa sklep, ki ga je sprejel Nadzorni svet. Dva dni nazaj sem le dobil zapisnik, 
pač sem razumel, da bi moral biti podpisan in bi ga rad pokomentiral. Nočem in nimam 
nobene pristojnosti oziroma ne smem vplivati na sklepe Nadzornega sveta, ampak se 
mi zdi, da kot mestni svet, ki zastopamo lastništvo v Stanovanjskem skladu, da pa neko 
stališče lahko vseeno podam. 

 
V redu bi bilo, če si vzamete čas in pogledate ta zapisnik. Namreč gre za nakup parcele 
v Grgarju za izgradnjo stanovanj. Tam je bil lastnik podjetje, ki je ponujalo 
Stanovanjskemu skladu odkup dveh parcel, zanimivo ena je za gradnjo, ena pa za 
cesto, na kateri so potem tudi ugotovili, da je na tej cesti zaznamba spora o določitvi 
nujne poti ali pridobitve stvarne služnosti. Cenitev teh dveh parcel je bila 120.000,00 
EUR. Nadzorni odbor je pa sprejel sklep za 144.000,00 EUR. Moramo vedeti, da je 
verjetno lastnik, ki je takrat kupil, imel namen graditi šestindvajset stanovanj, cena je 
bila verjetno upravičena, sedaj pa se je pa še več plačalo za manj stanovanj. Namreč 
Stanovanjski sklad naj bi tam gradil zgolj šestnajst stanovanj, kar seveda pomeni, da ni 
logično potem, da pač ceno dvignemo za manj stanovanj. Zanimivo je bilo tudi to, da je 
določen predstavnik v Nadzornem svetu povedal, da je lažja pot uveljavljanja 
predkupne pravice, da Stanovanjski sklad kupi obe parceli in bo Mestna občina Nova 
Gorica nato na tej parceli kjer je cesta uveljavljala predkupno pravico. Poudarja, da se 
morajo nadzorniki in uprava zavedati odgovornosti pri uresničevanju poslovanja 
Stanovanjskega sklada in se ob tem zavedati, da je potrebno prevzeti tveganje, saj je 
nemogoče predvideti vse morebitne zaplete pred sprejemom odločitve za nakup. 
Nekateri člani Nadzornega sveta so bili seveda proti, nekateri pa kot sem že prej rekel, 
vzdržani. Ne glede na to je bil sklep Nadzornega sveta sprejet drugačen, kot ga je 
predlagal sam direktor.  

 
Moje stališče glede tega je v štirih točkah. 1. Da Stanovanjski sklad kupuje zemljišče, na 
katerem je zaznamba oziroma, če se bo tam umaknila, če se tam uredi javna pot, je 
Stanovanjski sklad ustanovljen za kupovati parcele za ceste, katera vrednost je za m² 
ista kot za sosednjo gradbeno parcelo. Se pravi, da je Nadzorni svet potrdil, da se kupi 
zemljišče, kjer bo cesta, za isto ceno kot je zemljišče za gradnjo.  
2. Da Stanovanjski sklad kupuje parcelo za 24.000,00 EUR več, kot je bila uradna 
cenitev in bo zgradil skoraj polovico manj stanovanj. Meni se tu poraja zelo veliko 
vprašanje.  
3. Da bo Stanovanjski sklad dobil z morebitnim nakupom parcele zemljišče z zaznambo 
spora in stranko v postopku, od katerega bo neposredno odvisen v postopku 
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pridobivanja gradbenega dovoljenja. Se pravi, da bomo imeli soseda, ki bo direktno 
vplival na pridobitev gradbenega dovoljenja.  
4. Da Stanovanjski sklad nima nobene garancije, da bo Mestna občina Nova Gorica 
uveljavila na problematični parceli predkupno pravico oziroma je nekdo vedel, da jo 
sigurno bo. Mislim, da ima možnost predkupne pravice uveljavljati MONG, ampak 
govoriti z za gotovostjo je pa že morda kakšna informacija več.  

 
Vsled temu, kar sem sedaj povedal in kar si boste sami prebrali iz zapisnika, upam, da 
bo novi Nadzorni svet, ki ga bomo imenovali na naslednji seji, ta sklep ponovno preučil 
skupaj tudi z novim direktorjem, kateri mislim, da začne svoj mandat s 1. decembrom.  

 

- svetnice Petre Kokoravec – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 
najmanj tri dni pred sejo naslednji pobudi:  
1. Pred približno enim mesecem sem se sprehajala po trasi kjer je potekal tek 

GO4TRAIL. Trasa je bila za čas izvedbe teka zelo lepo označena s plastičnimi 
označbami zapičenimi v tla ali priveznimi na drevesa in barvnimi oznakami na 
kamnih oziroma ob poti. Nujno potrebno za izvedbo dogodka. Na žalost pa sem 
ugotovila, da so vse te oznake po izvedbi teka ostale prav tam in onesnažujejo 
okolje. Kar nekaj teh oznak smo z otroci pobrali, vendar je bil zalogaj prevelik. Zato 
dajem pobudo, da se vso traso teka GO4TRAIL očisti vsega, kar je bilo za namen 
izvedbe teka tja nameščeno ali pobarvano.  

2. Na cestnem odseku med križiščem za Grgar na koncu solkanske obvoznice v 
smeri proti Prevali, mimo Apnenice, je omejitev hitrosti na 40 km/uro (iz smeri 
Prevala proti Solkanu). Dano je pojasnilo, da je to zaradi vključevanja tovornjakov 
iz kamnoloma. Glede na izkušnje, ocenjujem, da je ta odsek precej pregleden, da 
prometnih nesreč na tem delu ni, ob dejstvo, da se pravzaprav nihče na tem 
odseku omejitve ne drži. Je pa to mesto zelo primerno za nadzorovanje hitrosti, saj 
je oglobljen praktično vsak, ki v času nadzora pripelje mimo. Na srečo so policisti 
toliko uvidevni, da na tem mestu ne izvajajo kontrol ravno pogosto.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Dajem svetniško pobudo za ponovno preverbo ustreznosti oziroma primernosti 
omejitev hitrosti na zgoraj navedenem odseku ceste, to je med križiščem za smer 
Grgar v Solkanu, mimo kamnoloma v Apnenici, proti Prevali, ter ustrezno 
prilagoditev le te. 

 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


