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Številka: 0110-0001/2022-2  
Nova Gorica, 27. januar 2022                                                                                                                                                           

                  
                                                             

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 10. januarja 2022   

 
 
 

34. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. januar 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 33. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
16. decembra 2021.   

●   

2. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2022. 

● 

 
  

3. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2022. 

●   

4. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov 
nepremičnega premoženja, ki jih sklepa Mestna 
občina Nova Gorica v letu 2022.  

●   

5. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 
2022.  

●   

6. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj 
podjetništva v Mestni občini 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.  

 ●  

 
 
Na podlagi dosedanjega dela pri pripravi novih elaboratov v skladu s sklepom mestnega 
sveta, bo v mesecu februarju predstavljen predlog modela obračuna s strani izvajalca javne 
službe, na predstavitev katerega bodo vabljeni tudi mestni svetniki. 
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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 

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 

 ●  
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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, 
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. 

● 
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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. 
 
 
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. 
 
 
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 Sebastjana Komela – naslednji predlog:      
Potem, ko se je vzpostavilo omrežje izposoje koles, se na nas obrača veliko naših 
someščank in someščanov s prošnjo, da se uredi tudi podobno omrežje tudi za 
električne skiroje.  
Zato predlagam, da začne mestna uprava urejati vse potrebno za nakupe in 
vzpostavitev najema električnih skirojev. 
 

- svetnika Saše Kogovška - naslednji predlog:      
Pred časom sem se sprehodil skozi športni park in mi je v oči stopil že zelo dotrajan 
servisni objekt (bivše slačilnice) na zahodni strani športnega kompleksa, ki ni prav v 
ponos lepo urejenega športnega parka. Kot mi je poznano, je že pred leti bila 
pripravljena idejna zasnova in projektna dokumentacija za obnovo oziroma dograditev 
tega objekta. V tem objektu naj bi bile v pritličju nove slačilnice, v nadstropju pa prostori 
za pisarne in predavalnice za potrebe športnih društev v katerih bi društva lahko 
organizirala različna strokovna predavanja ter seminarje s področja športa in s tem 
dvignila lokalni šport na višjo raven. Poleg tega objekta pa bi se dogradilo še garaže za 
potrebe Zavoda za šport, v katerih bi bilo priročno skladišče za strojno mehanizacijo in 
drugo opremo. 
Zato na občinsko upravo naslavljam pobudo, da pripravi potrebno dokumentacijo ter 
prične s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo oziroma dograditev 
tega dotrajanega objekta. 

 
- svetnika Valterja Vodopivca - naslednje vprašanje:    

Danes bo Mestni svet sprejemal proračun za letošnje leto. V Odloku je v 11. členu 
navedeno med drugim, da so »Namenski prihodki tudi prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Če se v tekočem letu v proračun 
vplača namenski prejemek v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko 
proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev. 
Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, razen sredstev, ki 
jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za 
namen, za katerega so opredeljena.« 
V sled navedenega vas prosim za podatke o zbranih in namensko porabljenih sredstvih 
iz naslova takse za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo 
plačujemo porabniki vode in to za leto 2019, 2020 in 2021. 
Za odgovor in posredovane podatke se vam v naprej lepo zahvaljujem.  

 
- svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:    

Sam se s prejetimi odgovori oziroma z odgovorom v nobeni točki ne morem strinjati. 
Bom pa komentiral samo zadnji del, in sicer iz vašega odgovora izhaja v bistvu, da 
potrjujete mojo domnevo, da ste skozi postopke razpisa za novo koncesijo očitno 
namenoma onemogočili mestnemu svetu, da obravnava in potrjuje cene zbiranja in 
odvoza odpadkov, saj sami navajate v odgovoru, da cen na podlagi podatkov iz leta 
2019, 2020 in 2021 mestni svet ne bo obravnaval kot stroške, ki bi lahko vplivali na 
cene storitve.  
Še več, glede na to, da je mestni svet potrdil elaborat, po katerem bodo cene fiksne še 
nadaljnji dve leti, ste staremu, novemu koncesionarju po mojem mnenju omogočili 
predvidoma neupravičen zaslužek na račun občanov Nove Gorice.  
Kar se pa tiče vaše zadnje trditve, da izvajalec gospodarske javne službe na občino v 
marcu 2021 ni predložil Elaborata o oblikovanju cen, vam te trditve ne morem verjeti, 
saj sta mi dva različna vira potrdila, da je bil tak dokument poslan na občino.  
Torej z vašim odgovorom ne morem biti zadovoljen, zato vam predlagam, da mestnemu 
svetu predlagate v obravnavo in potrditev nov elaborat, ki bo v skladu z veljavnim 
odlokom, ki ga je sprejel ta mestni svet. 
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- svetnika Antona Hareja - naslednjo pobudo:  
Name so se obrnili krajani Saksida pri Dornberku. Opozorili so me na nevarno 
avtobusno postajališče v smeri iz Branika proti Novi Gorici, na nadvozni regionalni cesti 
čez železniško progo. Na tem odseku, kjer se ustavijo avtobusi in služi tudi kot 
avtobusna postaja, je razdalja med cesto in cestno ograjo zgolj 30 cm. V zimskem času 
je še ob 7.00 zjutraj, ko dijaki čakajo na avtobus, še noč in je odsek izjemno nevaren.  
Gre za regionalno cesto, kjer je dovoljen tudi tovorni promet in je zato tako postajališče 
ponavljam izredno nevarno. 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:      
V minulem letu je bila prenovljena Kidričeva ulica. Ta je v delu, kjer poteka prehod za 
pešce med Bevkovim trgom in občinsko stavbo, precej ožji kot prej. Žal pa opažam, da 
vozniki pred prehodom manj ustavljajo kot prej, ko so jih na prehod opozarjale signalne 
lučke v cestišču.  
Zanima me, zakaj pri prenovi niso bile umeščene signalne lučke oz. kako boste urejali 
umirjanje prometa v tem delu Kidričeve ulice in tako poskrbeli za varnost udeležencev v 
prometu. 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:      
V decembru je bila odprta nova pešpot ob Kornu, ki je v manjšem delu tudi kolesarska. 
V povezavi s to potjo imam nekaj vprašanj v svojem in v imenu občanov, ki so se obrnili 
name. Vprašanja so vezana tako na namembnost kot na težave s podlago, saj je bila 
pot zaradi drsenja zaprta že kmalu po odprtju. Zanima me naslednje: 
 
- Zakaj je samo manjši del poti namenjen kolesarjem? Kje je razlog za tako nenavadno 
odločitev, da je večina poti namenjena samo pešcem, če vzpostavljamo mrežo 
kolesarskih poti?  
- Zakaj je pot tako široka, če pa je večinoma namenjena samo pešcem? 
- Kdo je odgovoren za izbor takšne podlage (ime in priimek)? 
- Zakaj se je izbralo italijanskega in ne slovenskega dobavitelja? 
- Kdaj bo napaka sanirana in kako? Če pa je napaka že sanirana, zakaj ob poti niso 
odstranjene table z opozorili, ampak so te malomarno vržene ob strani poti? 
- Kakšni so oz. bodo stroški sanacije in kdo bo kril te stroške? 
 

- svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje:   
V mesecu oktobru prejšnjega leta (2021) smo v nekaterih slovenskih medijih zaznali 
novico o možnosti obnove suhozidov v Sloveniji tudi s pomočjo evropskih sredstev in v 
podnaslovih o tem, da bo z vzpostavitvijo katastra suhozidov tudi Slovenija lahko ukrep 
ohranjanja suhozidov uvrstila v prihodnjo kmetijsko in podeželsko politiko EU. 
V sosednji in z nami primerljivi deželi Furlaniji-Julijski krajini so na razpisu za obnovo in 
izgradnjo suhozídov in njihovo čiščenje v preteklih letih razdelili okrog 2 milijona evrov. 
Navajan je tudi podatek, da je bilo na območju od Kopra do Postojne in Tolmina, v 
skupni površini 3.651 km², uspešno popisanih kar 11.725 kilometrov suhozidov.  
Sklepam, da so v navedenem območju všteta tudi območja v naši občini, kjer suhozide 
najdemo. 
Suhozid, ki je sicer eden najbolj prepoznavnih elementov kraške krajine se pojavlja tudi 
na našem območju in predstavlja edinstveno kulturno in naravno dediščino Primorske 
dežele, saj je oblikoval našo pokrajino in skupnostno življenje. 
Znano je tudi, da v kraških občinah že leta z razpisi za sofinanciranje vzpodbujajo 
obnovo suhozidov, predvsem na vizualno bolj izpostavljenih krajih. Zato imajo 
oblikovane ustrezne pravilnike in seveda namenska proračunska sredstva. 

 
Postavljam naslednji vprašanji: 
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• Ali imamo na tem področju varovanja kulturne dediščine in avtohtonih habitatov v 
MONG pripravljene kakršnekoli strokovne podlage? 
• Ali imamo morebiti narejen kataster suhozidov oziroma ali so morebiti suhozidi v naši 
občini upoštevani v katastru, kot ga navajajo mediji? 
 
Če je odgovor na vprašanji NE, dajem pobudo da se ta razmislek opravi in aktivnosti v 
zvezi s pripravo primerne dokumentacije vnesejo v planske dokumente. 

 
Seveda pa je najpomembnejši predlog, da se aktivnosti tudi finančno ovrednotijo in 
vnesejo v proračun. 
 

- svetnika Aleša Markočiča - naslednje vprašanje:   
Svetniško vprašanje postavljam na podlagi pobude svetnika Antona Hareja in odgovora 
kabineta župana glede priklopa novega zimskega bazena na energetsko učinkovit vir 
energije iz prejšnje seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji 18. redni seji z dne 17. 9. 2020 
sprejel Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje ter o izvajanju izbirne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Ta odlok določa način, predmet in pogoje izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo. Izvajalec gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energijo na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica je 
Javno podjetje KENOG d. o. o.. Prav tako smo vsi seznanjeni, da to dejavnost že vrsto 
let izvaja na območju MONG tudi podjetje E 3 d. o. o.. 
Na podlagi zapisanega me zanima, ali družba E 3 d. o. o., razpolaga s soglasjem za 
opravljanje dejavnosti dobave toplote kot tržno dejavnost na območju MONG, katero bi 
morala podati Mestna občina Nova Gorica.  
V kolikor ne razpolaga s soglasjem, me zanima, kakšne ukrepe je MONG sprejela glede 
te problematike. 
 

- svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje:   
Postavljam svetniško vprašanje, in sicer v zvezi z gradnjo kolesarske steze Ozeljan – 
Ajševica. S strani župana je bilo na eni od prejšnjih sej obrazloženo, da projekta ne bo 
mogoče izpeljati, ker se ni pridobilo naravovarstvenega soglasja oziroma je bilo izdano 
negativno naravovarstveno soglasje.  
Pred dnevi pa je v prispevku na radiu Robin, gospod Tomaž Willenpart, vodja oddelka 
za investicije v ceste, pojasnil, da je mestna občina prepozno oddala prijavo na razpis, 
zato ni bilo časa, da bi poiskali ustrezno rešitev in bi s tem projektom nadaljevali, tako 
kot v drugih občinah, kjer je tudi prihajalo do podobnih zapletov. Tudi krožišče, ki je 
predvideno v izdelavi v kratkem času na Ajševici, je že projektirano, tako, da je 
navezava za kolesarsko stezo že predvidena in vključena.  
Zanima me, zakaj je bila prijava na razpis s strani mestne občine prepozna in kaj se 
namerava narediti s strani župana in občinske uprave, da se ta kolesarska steza 
vendarle izvede. 
 

- svetnika Marka Tribušona - naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:          
Malček bi pokomentiral oziroma tudi izrazil neko nestrinjanje z odgovorom na moje 
svetniško vprašanje, čeprav se je danes zgodilo to, kar je bilo napovedano v tem 
odgovoru, da bo do konca leta, sedaj ne vem, katero novo leto ste tu upoštevali. Ampak 
danes zjutraj smo dobili s strani vodje kabineta poziv, da naj svetniki podamo, če smo 
prejeli njegovo obvestilo na elektronsko pošto oziroma za te tako imenovane delovne 
naslove, o katerih sem zadnjič spraševal, zakaj so že od leta 2019, se pravi tri leta 
lahko rečemo, bili ukinjeni in se nič ni naredilo na tem. Tudi kar je že prej povedala 
svetnica Mirjam Bon Klanjšček, se mi zdi dejansko malo smešno, da tako ravnate 
oziroma tako upoštevate naše predloge, ki v bistvu niso slabonamerni.   
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Mislim, da je bilo toliko let normalno, da smo svetniki imeli te naslove in ne razumem, 
zakaj je bilo sedaj kar naenkrat to nemogoče. Predpostavlja se, da zato, ker pač niste 
mogli kontrolirati oziroma udirati, če tako rečemo v te naslove oziroma v te 
komunikacije, ki so bile med svetniki in zato se je to ukinilo.  
Bilo mi je obrazloženo z nekimi visokimi stroški. Nič ni bilo rečeno kakšni so bili oziroma 
kakšna je višina teh stroškov, tako, da glede na vse recimo, kar se dogaja, s kakšnimi 
številkami operiramo tu, me resnično zanima, kakšni so bili ti previsoki stroški. 
 

- svetnika mag. Marka Rusjana – naslednje vprašanje na podani odgovor:   
Na decembrski seji sem podal pobudo za nadomestitev odstranjenih dreves ob križišču 
Ulice Vinka Vodopivca in Ulice bratov Hvalič v Kromberku. V odgovoru je bilo 
pojasnjeno, da trenutno ni predvidena nova posaditev, parkovna ureditev v tistem 
območju. Vendar pa iz odgovora ni prav jasno, kakšni so načrti za naprej, ker se pač 
sklicuje na OPN in na namenskost zemljišč.  
Potem me pa zanima v zvezi s tem nek bolj natančen odgovor s strani občinske uprave, 
ali so predvidene kakšne aktivnosti v zvezi z ureditvijo tega območja v bližnji prihodnosti 
ali ne. 

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


