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Številka: 0110-0006/2021-3  
Nova Gorica, 20. april 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
15. aprila 2021    

 
 
 

25. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. april 2021 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 24. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
11. marca 2021.   

●   

2. Sklep o imenovanje BOŽE MOZETIČ, MAJE PERŠIČ 
in KAROLINE GAJŠEK kot predstavnic Mestne občine 
Nova Gorica v Svet zavoda Vrtec Nova Gorica.  

●   

3. Sklep o imenovanju SONJE ŠPACAPAN, MATIJE 
KLINKONA in MARKA SMERAJCA kot predstavnikov 
Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni 
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica.   

● 

 
  

4. Sklep o podaji soglasja Javnemu zavodu za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju.  

●   

5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020.   

●   

6. Sklep o podaji negativnega mnenja za opravljanje 
igralnišče dejavnosti na območju MMP Vrtojba. 

●   

7. Sklep o podaji pozitivnega mnenja za opravljanje 
igralnišče dejavnosti v Volčji Dragi.  

●   

8. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju 
prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.  

●   

9. Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih 
projektov na področju terciarnega izobraževanja v 
Mestni občini Nova Gorica.  

●   

10. Predlog Odloka o subvencijah mladim in mladim 
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
v Mestni občini Nova Gorica, predlagateljice svetnice 
Petre Kokoravec, se v prvi obravnavi ne sprejme. 

●   

11. Občinska uprava naj skupaj s Stanovanjskim skladom 
Mestne občine Nova Gorica čim prej pripravi podlage, 
ki bi zajele vsebine iz predloga Odloka o subvencijah 
mladim in mladim družinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova 

 ●  
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Gorica. 

12. Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske 
(Goriške razvojne) regije so bile izvedene.   

●   

 
 

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. 

 ●1  

 
 
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. 

 ●  

 
 

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 

 
1 Gradivo (odlok) je v pripravi in bo obravnavano predvidoma na majski seji mestnega sveta.  
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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: 
 

- svetnika mag. Marka Rusjana – naslednjo pobudo:   
Nujna sanacijska dela na objektu Kulturnega centra Mostovna 
Kulturni center Mostovna bo naslednje leto praznoval že 20 let delovanja. Takrat je bil 
tudi obnovljen star, neuporabljen industrijski objekt nekdanjega podjetja Mostovna. V 
20-ih letih je bilo veliko še obnovljenega in nadgrajenega, kljub temu pa se po tolikem 
času lahko pojavijo poškodbe, ki jih ni preprosto sanirati. Tako se je v zadnjem času 
pojavilo zamakanje v koncertnih dvoranah.  
Kot vemo Kulturni center Mostovna skrbi za mnoge prireditve, glasbene koncerte, 
razstavne dejavnosti, krožke, pesniške večere in predavanja. Poleg tega v njem vadi 
tudi več glasbenih skupin. V zadnjem letu je sicer zaradi epidemije COVID-19 delovanje 
precej okrnjeno, kljub temu pa je bil lansko poletje izpeljan program na prostem. 
Kot lastnik bi Mestna občina Nova Gorica morala poskrbeti za ustreznost stavbe za 
dejavnosti v njej. Ker najmanj do jeseni ni pričakovati, da bi se v notranjosti stavb lahko 
odvijale kulturne prireditve, je letos najboljši čas, da se izvedejo sanacijska dela na 
strehi. Takšna manjša investicija je še toliko bolj upravičena v času priprave na 
Evropsko prestolnico kulture, ko bo moral biti tak objekt prav gotovo eden od centrov 
dogajanja.  
Predlagam, da se v ustrezni proračunski postavki najde finančna sredstva za 
najnujnejša sanacijska dela na strehi Kulturnega centra Mostovna v letu 2021. 

 

- svetnika mag. Marka Rusjana – naslednjo pobudo:   
Ustrezen odziv ob izjavah župana partnerskega mesta 
V času, ko se obe Gorici oz. združeno mesto pripravljata na skupni projekt Evropske 
prestolnice kulture v letu 2025, ko bi moral projekt predstavljati medsebojno solidarnost, 
podiranje meja, ko bi morali vsi politiki na obeh straneh potisniti v stran nacionalistični 
diskurz, smo doživeli hladen tuš. Rodolfo Ziberna, župan Gorice, je konec marca v eni 
izmed izjav poudaril pomen italijanskosti mesta. Ta izjava sicer v njegovem diskurzu ni 
nova, že večkrat je izjavil podobno in s tem dokazal, da mu v resnici ni do povezovanja, 
ampak da mu je projekt Evropske prestolnice kulture bolj v korist, predvsem 
gospodarsko. Ko pa je potrebno nagovarjati in mobilizirati svoje volivce, zamenja ovčjo 
dlako in pokaže svoj pravi obraz. Pričakovali bi ustrezen odgovor s strani župana 
Mestne občine Nova Gorica, ki, namesto, da bi opozoril na nesprejemljivo izjavo, ubere 
taktično in strateško napačni pahorjanski način nekonfliktnosti, ki je brez kakršnegakoli 
učinka. Morda se na krajši rok s tem res izogne neposrednemu konfliktu, nikakor pa ne 
odpravi z nacionalističnim diskurzom, ki ga uporablja njegov županski kolega in ga celo 
generira. Evropsko prestolnico kulture razumemo kot priložnost za sožitje v 
zgodovinsko enotnem večkulturnem prostoru in za delavsko solidarnost, ki je vedno 
transnacionalna. Upamo, da bo v projektu dobil priložnost tudi tisti del kulture in 
umetnosti, ki je večino časa žal prezrt, predvsem tisti sodoben in najbolj inovativen, ki 
ustvarja v tem trenutku s preizpraševanjem družbenih realnosti. Prav takšno umetniško 
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delovanje je pod desno vlado Janeza Janše izpostavljeno pritiskom, finančnemu 
izčrpavanju in žalitvam. Umetnost lahko postane vezivo med obema mestoma, kajti več 
kot očitno malo gospodarstvo, ki temelji na storitvah in trgovini, za to ni dovolj. To se še 
toliko bolj kaže v času epidemije, ko je tudi takšna ekonomska povezanost zaradi zaprte 
meje zelo ohromljena.  
Kot mestni svetnik ostro obsojam vsako politiko, ki uporablja nacionalizem za 
ohranjanje oblasti, in potvarjanje zgodovine ter pričakujem od novogoriškega župana, 
da se od takšnega načina komuniciranja vedno jasno distancira oz. ga ustrezno obsodi. 

 
- svetnice Vide Škrlj – naslednji predlog:      

Oglašam se v imenu odbora za socialno varstvo in zdravstvo. Mi smo na zadnji seji 
mestnega sveta urgirali odgovor na našo pobudo iz lanskega leta, ki je vezana na 
ocenitev stanja na področju azbestne kritine v mestni občini. Do tega sklepa smo prišli 
lani, ko smo obravnavali pobudo zdravnikov za čistejši zrak v Soški dolini, torej proti 
sežigalnici v Anhovem. Želeli smo, da bi mestna občina napravila pregled stanja na 
področju te azbestne kritine in sprejela gotove ukrepe. Mestna občina je to nalogo 
opravila delno, popis namreč ni v celoti končan, nekatere krajevne skupnosti niso nanj 
odgovorile. Situacija pa je taka, ki kaže na to, da je še veliko objektov, tudi nekaj javnih 
objektov, pokritih še vedno s to za zdravje nevarno kritino.  
Zato predlagamo ponovno občinski upravi in vam, g. župan, da to nalogo izpeljete do 
konca, torej, da strokovne službe zberejo vse potrebne podatke in skupaj s Komunalo, 
ki vrši odvoze teh nevarnih odpadkov, oceni, ali je tovrstni način reševanja ustrezen, ker 
si namreč vsi želimo, da bi Nova Gorica postala občina brez azbestne kritine. V primeru, 
da se ugotovi, da obstoječi način ni ustrezen in da ga je treba pohitriti, je verjetno treba 
razmisliti o vpeljavi kakšne dodatne subvencije za odstranitev te kritine. 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo ob tej priliki podpira pobudo, ki jo je na zadnji 
seji dala svetnica Maja Erjavec vezano na poenostavitev poslovanja pri naročanju 
odvoza teh odpadkov, pri uporabi elektronskega poslovanja in tudi po večjem 
ozaveščanju občanov o potrebi po odstranitvi teh odpadkov iz našega okolja.  

 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:      

Pred kratkim smo bili priča kraji defibrilatorjev. Dajem pobudo, da se ponovno 
vzpostavijo defibrilatorji predvsem na planoti v oddaljenih krajih. Defibrilatorji rešujejo 
življenja in so nujno potrebni. 

 
- svetnika Sebastjana Komela – naslednjo pobudo:      

Veliko občanov se obrača na nas s prošnjo, ali je mogoče urediti, da bi bili vozni redi 
avtobusnega medkrajevnega prometa (npr. relacija LJ-GO) na enem mestu. Torej 
objavljeni ne glede na prevoznika. Sami smo namreč mnenja, da v fazi priprav na EPK 
in tu bi moral po našem mnenju odigrati glavno vlogo JZT s tem, da bi prevzel 
ažuriranje podatkov, ki bi jih nato objavil tako na svoji spletni strani kot MONG po svojih 
kanalih. 
Prav tako in nič manj pomembno pa je po našem mnenju tudi dejstvo, da bi na tak način 
starejšim občanom, ki se teh prevozov poslužujejo, v večji meri olajšali iskanje. 
Sedaj je namreč mogoče iskati medkrajevne avtobusne prevoze le za vsakega 
prevoznika posebej. Ker bi bil način, ki ga predlagamo veliko priročnejši in hitrejši, 
predlagam, da JZT zadevo uredi in naj bo tak vozni red objavljen tako na avtobusni 
postaji Nova Gorica ter kanalih MONG in JZT. Enako bi lahko uredili tudi vozni red 
železniškega prometa. 

 
- svetnika Aleša Dugulina - naslednjo pobudo:       

Spoštovani g. župan, na vas se obračam s pobudo in prošnjo, da bi Mestna občina 
Nova Gorica uredila zdajšnjo cesto, da bi ta postala varnejša in da bi nadaljevala z 
ureditvijo povezovalne poti na Sveto Goro.  
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Tukaj imam v mislih, da bi bilo potrebno razširiti posamezne dele ceste iz smeri Prevala 
na način, da bo mogoč varen dostop ne samo avtomobilom in avtobusom ampak tudi 
pohodnikom in kolesarjem.  
Ugotavljam, da poleg mlajše generacije prihaja na Sveto Goro tudi veliko starejših ljudi, 
ki jim sedanja pot predstavlja ne samo težavo, ampak tudi nevarnost.  
Avtobusi, ki imajo nižje podvozje, na več mestih zadenejo bankine in se zaradi preozke 
ceste s težavo srečujejo z avtomobili.  
Naj omenim, da je Sveta Gora versko, kulturno, športno – rekreativno in turistično 
središče, ki bi moralo biti za našo občino pomemben biser in prostor povezovanja ljudi.  
Gospod župan, z veseljem vas pohvalim, da ste v svojem prvem mandatu že začeli s 
projektom, ki se ga je že davno pričakovalo, to je ureditve krožne poti iz Svete Gore v 
Grgar. Pokazali ste voljo in tako je že sedaj asfaltiran prvi del te poti.  
Seveda je moja pobuda namenjena tudi sklopu pomembnih prihodnjih dogodkov, ki se 
bodo odvijali v naši občini. Naj omenim samo dva velika:  
- Kolesarska dirka po Sloveniji s ciljem na Sveti Gori, ki bo v letošnjem juniju in  

- Evropska prestolnica kulture v letu 2025.  
 
Ob velikem medijskem spektaklu v mesecu juniju in kakor upamo, tudi ob množici 
obiskovalcev, bi bila ureditev ceste na Sveto Goro jasen signal, da želimo privabiti 
turiste v naše kraje in dati občini ter sami Trnovsko-Banjški planoti večje razvojne 
možnosti turističnega preboja z novimi vsebinami.  
 
Spoštovani župan, ko boste utegnili, vas z veseljem povabim, da si skupaj ogledava 
našo Sveto Goro, pregledava odseke ceste, ki smo jih že trasirali za razširitve, ter se 
popeljemo po bodoči asfaltni poti na planoto.  

 
- svetnika Antona Hareja - naslednjo pobudo:      

Imam eno pobudo. Na vhodu v obrtno cono Meblo, ravno nasproti nekoč glavnega 
vhoda v Kromberku, je postavljena stara večja žaga nekdanjega podjetja Meblo, ki je 
sicer nekoliko skrita med nekaj drevesi. Nad njo je še do nedavnega stal nadstrešek, ki 
ga je pa žal zob časa sesedel in je sedaj prav ena podrtija.   
Dajem pobudo, da se ta nadstrešek obnovi, v kolikor je v naši lasti oziroma, da se 
lastnika pozove, da nadstrešek sanira in območje ponovno uredi.  

 
- svetnice Maje Erjavec – naslednji predlog:      

Moj predlog in predlog naše svetniške skupine Goriška.si se nanaša na komunalno 
opremo in ekološke otoke. Pobudo podajamo ob zavedanju, da v bistvu prihaja do 
dnevnega naraščanja odpadkov, ki jih proizvajamo in vedno bolj razdelanega sistema 
ločevanja zaradi katerega lahko pričakujemo, da se bo število smetnjakov s časom še 
povečevalo. Ekološki otoki vse bolj postajajo neobhodna in obvezna oprema ulic in 
sosesk, ki vsekakor vpliva na izgled našega mesta. Danes skoraj vsaka ulica, soseska 
ali blok po svoje ureja ekološke otoke, kar ne pripomore k občutku urejenosti mesta.  
V Goriški.si zato predlagamo, da se ekološke otoke poenoti in njihov videz uskladi z 
urbano opremo mesta. Izgled ekoloških otokov naj bo diskreten, urban, urejen. Uredijo 
naj se dostopi, tudi za gibalno ovirane osebe, zagotovljena naj bo poenotena osvetljava, 
dodane naj bodo informativne table z navodili za recikliranje.  
V smeri trajnostnega in zelenega razvoja občine predlagamo tudi, da se ekološke otoke 
obda z enotnimi ograjami ali pergolami, ob katere se lahko zasadi plezalke, ki v naši 
klimi dobro uspevajo. V sklopu ureditve ekoloških otokov predlagamo, da se pristopi tudi 
k menjavi pasjih smetnjakov, ki naj imajo omogočeno čim lažje in brezstično odpiranje. 
Z enotnim obravnavanjem ekoloških otokov in ustrezno izbiro komunalne opreme bi 
lahko namesto na videz zanemarjenih prostorov za smeti v mestu pridobili lepe in 
zelene kotičke. 
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- svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:    
Na moje vprašanje s prejšnje seje mestnega sveta ali se cena storitev, ki jih izvaja 
podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, že od leta 2017 ni nič spremenila, nisem 
dobila odgovora. V kolikor se je in ker nov elaborat ni bil sprejet, me zanima, kakšna sta 
bila poslovna izida omenjenega podjetja za leto 2019 in 2020. Ker ste omenili, da ste 
naročili zunanji pregled podjetja, me tudi zanima, kakšen je bil celoten strošek tega 
pregleda vseh, ki so plačali to storitev, tako podjetje VIK kot tudi vse občine.  

 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:    
Na vprašanje glede hitrostne ovire na Rejčevi ulici ste odgovorili, da je za ulico 
predvidena prenova, kjer bo tam vzpostavljeno območje umirjenega prometa. Zanima 
me, kdaj je predvidena ta prenova. Prenovo z umirjenim prometom sicer podpiram, a 
me vseeno skrbi način mešanja v promet v povezavi z varnostjo za otroke in mladino, ki 
ulico najpogosteje prečkajo, hkrati pa si marsikdo izbere ulico za poligon poskušanja v 
hitrostni vožnji. Vprašanje se torej zastavlja samo, kako doseči območje umirjenega 
prometa, če že sedaj kljub grbini tam vozniki divjajo.  

 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:    
Na vprašanje o prijavi na razpis za Kulturni dom pa se mi poraja vprašanje. Kako to, da 
smo bili prepozni s prijavo na razpis, ki je omogočal 80% financiranje države, če smo ob 
obisku kulturnega ministra vedeli, da bo do teh razpisov prišlo. Pa tudi sami ste mi, g. 
župan, na zadnji seji rekli, da imamo zelo dobre, zelo hitre in odzivne kanale z vlado in 
se da veliko teh zadev, ki so odprte na področju kulture in sociale, razrešiti in upam, da 
jih tudi bomo. Razpis je bil namreč objavljen 12. februarja, vi pa ste kontaktirali 
ministrstvo šele 3. marca, ko so bila sredstva že razdeljena. Prosim za pojasnilo.  

 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:      
Moja pobuda na prejšnji seji je bila, da bi predstavili projekt Kemometala in razloge za 
ne uveljavitev predkupne pravice, kar pa se to zadevo na današnjo sejo ni uvrstilo. 
Poleg tega sem pa prosil, da mi dostavite oziroma posredujete vsem svetnikom vse 
izdelane načrte in pridobljena vsa soglasja, kot ste nam na takratni seji tudi povedali, da 
Mestna občina Nova Gorica tudi vse ima. V odgovor ste mi napisali, da nekaj o tem ste 
nam že pojasnili, da pa bom dobil dokumentacijo na moj elektronski naslov do danes.  
Te dokumentacije nisem prejel, tako, da prosim, da mi to dokumentacijo pošljete do 
naslednje seje, ali vsem svetnikom, ali pa lahko tudi samo na moj elektronski naslov, ki 
je pač privatni oziroma službeni, kajti občinske ste nam ukinili. 

 
- svetnika Aleša Markočiča - naslednje nezadovoljstvo na prejeti odgovor:      

Kot drugo nezadovoljstvo pa je vezano na vprašanje, ko sem spraševal o Daimondu.  
Na prejšnji seji sem že izrazil nezadovoljstvo, ker mi niste odgovorili na odgovor, sedaj 
ste mi odgovorili, da ne veste, na kak odgovor mi niste odgovorili, kljub temu, da ste 
večkrat prebrali. Ne vem, če ste večkrat prebrali, ker potem bi sigurno v odgovoru dobili 
odgovor na moje vprašanje, ki je bilo sledeče in odgovora ni: »Kako ste sprejeli 
odločitev o oddaji naročila za obnovo objekta v vrednosti cca 170.000,00 EUR, če so na 
proračunski postavki bila zagotovljena sredstva zgolj v višini 80.000,00 EUR.» 

 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


