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Številka: 0110-0006/2022-2 
Nova Gorica, 2. junij 2022                                                                                                                                                                             

                          
                                    

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 5. maja 2022   

 
 

37. SEJA MESTNEGA SVETA, 5. maj 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 9. 
izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica, ki je bila 10. marca 2022 in 36. seje Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 
2022. 

●   

2. Sklep o potrditvi mandata LJUBKI ČARGO kot 
nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica. 

● 

 
  

3. Sklep o imenovanju ALEŠA BAJCA, BOGDANA 
ČESNIKA, MATEJA KODRA in GABRIJELA FIŠERJA 
kot predstavnike Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica.  

●   

4. 
 

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja kandidatkam k 
imenovanju za direktorico zavoda Doma upokojencev 
Gradišče.  

●  
 

 

5. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški 
muzej Kromberk – Nova Gorica. Mandat začne teči 9. 
5. 2022 in traja pet let. Neizbrane kandidate se o 
neizbiri obvesti v petnajstih dneh.   

●   

6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2021. 

●   

7. 
 

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2022 – Rebalans 1. 

●  
 

 

8. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2022 - Rebalans 1. 

●   

9. Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – 
prodajne pogodbe za nakup poslovnih prostorov - 
posameznih delov stavbe v stavbi 2304 347, na 
naslovu Kidričeva ulica 11/a in v stavbi 2304 349, na 

●   
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naslovu Kidričeva ulica 11, skupaj s pripadajočimi 
solastniškimi deleži na skupnih delih in napravah ter 
nepremičnine s parc. št. 2304 682/5. 

10. Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega 
tehnološkega parka d. o. o. v letu 2021.   

●   

11. Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o 
sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2022. 

●   

12. Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o 
sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter 
imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 
2022. 

●   

13. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA 
Severne Primorske, Regijska razvojna agencija d. o. 
o. Nova Gorica za leto 2021. 

●   

14. Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu 
zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, in 
sicer za kratkoročni kredit v višini 50.000,00 EUR za 
projekte in ohranjanje likvidnosti, kadar bo to 
potrebno. 
Soglasje se daje pod naslednjimi pogoji: 

- - Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina je dolžan obveznosti iz naslova zadolževanja 
poravnati najkasneje do 31. 12. 2022; 

- - Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina zagotavlja sredstva za servisiranje tega dolga iz 
lastnih sredstev oz. iz neproračunskih virov; 
- Mestna občina Nova Gorica za prevzete obveznosti 

iz naslova zadolževanja ne prevzema poroštva in ne 
daje zavarovanja. 

 ●  

15. Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju 
investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 za vse 
investicije, katerih vrednost je v veljavnem proračunu 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 najmanj 
100.000 EUR, ter s stanjem na projektih, za katere je 
predvideno sofinanciranje v okviru mehanizma 
Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in Dogovora za 
razvoj regij (DRR). 

●   

16. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih 
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih 
skupnosti v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

17. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih 
iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2021. 

●   

18. Sklep, da se o predlogu Odloka o sofinanciranju 
kulturnih projektov na področju varstva nepremične 
kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica opravi 

●   
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druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, 
pripombe in mnenja iz razprave. 

19. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica iz leta 2021, v višini 8.208,56 EUR.  

●   

20. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  
2257/6, k. o. 2303 Solkan. 

●   

21. Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne 
pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na 
pokopališču v Stari Gori. 

●   

22. Sklep o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela 
parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 
obe k. o. Trnovo, za obdobje desetih let.  

●   

23. Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorjev Javnega zavoda Kulturni dom 
Nova Gorica in Goriškega muzeja Kromberk – Nova 
Gorica za leto 2021. 

●   

24. Sklepi o soglasju k določitvi dela plače za redno 
delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov za leto 
2021 (Javni zavod za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina, Mladinski center Nova Gorica, Vrtec 
Nova Gorica, JZ za gasilsko in reševalno dejavnost-
Gasilska enota Nova Gorica, GK Franceta Bevka 
Nova Gorica, LUNG, Glasbena šola Nova Gorica, OŠ 
Kozara, OŠ Šempas, OŠ Solkan, OŠ Milojke Štrukelj, 
OŠ Frana Erjavca, OŠ Dornberk, OŠ Čepovan, OŠ 
Branik). 

●   

 
 

36. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. marec 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

8. Sklep, da naj se mestni svet najkasneje na junijski seji 
seznani z reševanjem oz. končno rešitvijo in 
pogodbenim razmerjem ter z morebitnim poročilom 
ponovno izvedenega nadzora s strani nadzornega 
odbora o ustreznosti rešitve v zvezi z ugotovljenimi 
nepravilnostmi navedenimi v poročilu Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica, s katerimi se je 
mestni svet seznanil na 35. seji dne 10. februarja 
2022. 
K točki naj se povabi tudi direktorico Javnega zavoda 
za šport 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 

 ●  
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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 
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.  

 ●  
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Izvajalec javne službe je izdelal izračun stroškov, ki jih povzroči odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode ter tudi okvirni izračun cene storitve, ki bi jo plačevali uporabniki. 
Zgolj s pričetkom zaračunavanja padavinske odpadne vode iz streh in utrjenih javnih površin, 
kar sta sicer obvezni storitvi gospodarske javne službe in bi se morali tudi ločeno prikazovati 
na računu, gospodarstvo ne bo manj obremenjeno.  
Skladno z 21. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obeznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO) je enota količine storitev odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin izražena v m3 opravljene 
storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali 
čisti na komunalni čistilni napravi. Skladno z istim členom je enota količine storitev odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne vode s streh izražena v m3 in se obračuna glede na količino 
padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. 
Za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh ne bi plačevali zgolj tisti 
uporabniki, ki bi dokazali, da padavinsko vodo na predpisan način ponikajo na svojem 
zemljišču in je ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem. 
Izvajalec javne službe je že izdelal kataster streh objektov, še kakšen mesec pa potrebuje za 
izračune pri večstanovanjskih objetkih, kjer je potrebno glede na velikost posameznih 
stanovanj določiti sorazmerni delež strehe, ki odpade na posamezno stanovanje. 
Skladno z občinskim odlokom je del javne službe tudi odvajanje padavinske odpadne vode iz 
zasebnih utrjenih površin v velikosti od 50 do 100 m2. Kot posebna storitev pa se lahko 
zaračunava odvajanje padavinskih odpadnih vod iz zasebnih utrjenih površin velikosti nad 
100 m2. 
Skladno z Uredbo MEDO je izvajalec javne službe dolžen pripraviti elaborat o oblikovanju cen 
enkrat letno. Glede na to, da so bile zadnje cene potrjene julija 2021, bo izvajalec pripravil 
elaborat v letošnjem letu. Pri tem bo lahko predstavil tudi možnost diferencirane cene glede 
na porabo. 
Obstaja tudi določen pomislek glede prevrednotenja gospodarske javne infrastrukture, saj pri 
skupnih objektih, kot je tudi centralna čistilna naprava, tega ni mogoče narediti brez konsenza 
ostalih občin solastnic, ravno tako je pomislek iz razloga, ker s tem za vedno zmanjšamo 
vrednost infrastrukture, posledično pa tudi najemnine kot vira proračuna. 
 
 
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 

 ●  
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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, 
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 
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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. 

 
 
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. 
 
V začetku meseca aprila je SSMONG objavil razpis za neprofitni najem, pri čemer se bosta 
ponovno oblikovali obe listi, A in B. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem se z listo B omogoča oddajo stanovanj prosilcem z boljšimi dohodki (na 
listo B se uvrsti na primer 4-člansko gospodinjsko, ki ima skupaj v povprečju med 2478 evrov 
in 4700 evrov neto mesečnega dohodka) ob nespremenjenem premoženjskem cenzusu. 
Obenem se lahko upravičencem iz liste B dodeli t.i. »lastna udeležba«, ki jo bodoči najemnik 
sam prispeva oziroma vplača Skladu in ki se mu po največ 10 letih vrnejo z 2 % obrestno 
mero. Navedeno, glede na nizke (celo negativne) obrestne mere na denarnem trgu, pomeni 
zelo ugodno obliko varčevanja in na dolgi rok lahko prosilcem omogoča akumulacijo kapitala 
za individualno rešitev stanovanjskega vprašanja. Stanovanja se bodo dodeljevala v razmerju 
1 : 3 v korist liste A, kar pomeni, da se na vsaka tri dodeljena stanovanja listi A, dodeli eno 
stanovanje listi B. 
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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. 
 
Po zagotovilih direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica je prišlo do uskladitve. 
Pripravljajo izračun in višino dodatnih sredstev, ki bodo potrebna za izvajanje skupne 
informacijske točke. 
 
Zagotoviti je potrebno še dodatna sredstva za kritje stroškov dodatnih delovnih ur za 
podaljšanje tedenskega delovnega časa in delovnega časa v soboto in nedeljo. 
 
 
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: 
 
- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:   

Na seji Mestnega sveta MONG v februarju 2021 sem (ZZP) kot svetniško pobudo 
posredoval zapis skupine krajanov Nove Gorice. Pobuda se nanaša na življenje in 
dogajanje v tem mestu, ko se aktivni in odgovorni meščani, ki jim je mar za ustrezno ter 
zakonito rabo skupnih površin v mestu, s tem apelom obračajo na mestno občino kot 
nosilca prostorskega načrtovanja, varstva okolja in skrbnika lokalnih javnih služb. 
Odgovornost lokalne skupnosti za ureditev razmer pa je še toliko večja zaradi dejstva, 
da bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture 2025.  
Po dobrem letu ugotavljamo, da je naša nemoč pri urejanju skupnega življenja v mestu 
tako rekoč popolna. 
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Izpostavljam primer, ko si je naš krajan-občan ali kdo že, s paletami zagradil del obrežja 
Korna (pri Dijaškem domu) in posadil zelenjavni vrt. In tudi ko smo na nasprotnem 
bregu gradili novi betonski amfiteater z odličnim razgledom na »vrt«, le-tega nismo 
odstranili na stroške povzročitelja. Natančneje – sploh ga nismo uspeli odstraniti. 
Na MONG se izgovarjamo na to, da je vrt (palete) v območju vodnega sveta, ki je v 
jurisdikciji ARSO-ja oziroma Ministrstva za prostor. Ministrstva za prostor pa očitno 
nikakor ne moremo prepričati v to, da preko koncesionarja, ki vzdržuje strugo Korna 
doseže odstranitev. 
Dajem pobudo, da se mestna občina aktivneje vključi v aktivnosti za odstranitev tega 
objekta, (ki je v javnem prostoru, pa četudi del vodnega sveta (MOP)) s ciljem, da do 
odstranitve pride v roku maksimalno treh mesecev.  
 

    

 
 
 

- svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj - naslednjo pobudo in naslednje vprašanje:      
V Mestni občini Nova Gorica ureja oglaševanje Odlok o oglaševanju na javnih površinah 
in površinah v lasti MONG.pdf ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oglaševanju.pdf. Pristojnosti za izvedbo oglaševanja so prenesene na javno podjetje 
Mestne storitve, kjer na svoji spletni strani ponuja različne možne oblike oglaševanja in 
tudi vse potrebne informacije v zvezi s tem.  
Ker pa se politične stranke in liste najmanj pred vsakimi volitvami srečamo z enakimi 
težavami, ki so povezane s pomanjkanjem plakatnih mest na podeželju smo se v 
Slovenski demokratski stranki odločili, da opozorimo na to težavo in podamo pobudo, 
da se tudi na podeželju uredijo plakatna mesta, ki bi služila tako za oglaševanje raznih 
prireditev, kot tudi za vse volilne kampanje. S tem bi pripomogli k manjšemu 
onesnaževanju okolja, večji urejenosti oglaševanja tudi na podeželju, uravnoteženemu 
oglaševanju po celotni občini, enaki dostopnosti za vse prebivalce Mestne občine Nova 
Gorica, možnosti dodatnega zaslužka za Mestne storitve ter izognili bi se barbarskemu 
uničevanju in trganju plakatov med volilno kampanjo, ki ni primerno za mesto, ki nosi 
naziv Evropska prestolnica kulture.  
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Hkrati pa tudi v imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke postavljam 
svetniško vprašanje, ali se je v preteklosti že imelo oglasne površine po podeželju, ker 
so ponekod še vedno postavljene in se ne uporabljajo pod Mestnimi storitvami ter ali so 
že kdaj naredili analizo potreb po plakatnih površinah na podeželju. Poleg tega pa še na 
kakšen način se namerava reševati prej opisano problematiko. 

 
- svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:      

Vprašanje županu. Glede na napovedano energetsko krizo z upoštevanjem 
napovedanih podražitev energentov v jeseni, vas sprašujem, kako nameravate priskočiti 
na pomoč stanovalcem v blokih, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Zanima me, ali 
pripravljate kakšne ukrepe in če katere. 
 

- svetnika Valterja Vodopivca – naslednje vprašanje:      
Vprašanje županu. Včeraj smo po elektronski pošti prejeli vabilo na kulturni dogodek, ki 
bo 9. maja na Trgu Evropa in na katerega vabita predstavništvi Evropske komisije v 
Sloveniji in Italiji v počastitev dneva Evrope. 
V samem vabilu me je pritegnilo dejstvo, da se pri podobnih, kakor pri tem vabilu, vedno 
nahaja najprej tekst v italijanščini in šele nato v slovenščini. Bralec dobi občutek, da je 
slovenski tekst zgolj prevod originala. Sprašujem vas, ali je tak pristop morda del 
dogovora med vami in županom Gorice, in če ni, ali boste poskrbeli, da se ta praksa 
spremeni.  
Zanima me tudi, kako gledate na striktno in dosledno uporabo imena Piazza 
Transalpina za skupni Trg Evropa s strani goriških oblasti kakor tudi vseh skupnih 
organov (EZTZ na primer), pri čemer ne smemo pozabiti, da sta župana Brulc in 
Brancati skupaj odprla trg na obeh straneh meje in ga poimenovala Trg Evropa – 
Piazza Evropa.   

 
- svetnika Valterja Vodopivca – naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:  

S prejetim odgovorom ne morem biti zadovoljen oziroma se ne strinjam z navedbami v 
odgovoru, in sicer, da v aktih Mestne občine Nova Gorica ni opredeljeno, kdo je 
upravičen predlagatelj pri imenovanju predstavnikov mestne občine v nadzornih svetih 
oziroma v svetih javnih zavodov in javnih podjetij.  
Statut Mestne občine Nova Gorica namreč v 19. členu v drugem odstavku jasno določa, 
da mestni svet v okviru svojih pristojnosti citiram: »v sodelovanju z občinskimi sveti 
drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih« ter v eni drugi 
alineji: «imenuje svoje predstavnike v svete javnih zavodov in predstavnike mestne 
občine v nadzorne svete družb, ki so v občinski lasti«. Konec citata. Torej ne drži trditev, 
da v aktih mestne občine ni opredeljeno, kdo je upravičen predlagatelj in sploh ni 
nobene potrebe po pripravi ustreznih aktov, ker ti že obstajajo, tako kot navajate v 
odgovoru.  
S tem utemeljujem svoje nestrinjanje s prejetim odgovorom. Kaj vam je storiti po 
poslovniku, pa itak veste. 

 
- svetnice Petre Kokoravec – naslednjo pobudo:    

Na portalu ERAR je razvidno, da MONG za oskrbo živali plačuje zavetišču živali 
OSKAR Vitovlje d. o. o., s katerim je sklenila novo pogodbo, višje račune kot v obdobju 
za katerega je veljala stara pogodba.  
Pristojne službe na MONG prosim, da svetnikom Mestne občine Nova Gorica 
najkasneje  do 31. maja 2022 pošljejo cenik pogodbenih cen storitev, ki so bile določene 
po predhodno veljavni pogodbi in cenik pogodbenih cen storitev, ki je v veljavi po novi, 
sedaj veljavni pogodbi.  
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- svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:   
Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Gorico za izvedbo postopka mednarodnega 
arhitekturnega natečaja EPICentra na Trgu Evrope namenila skoraj 200.000,00 EUR. 
Na podlagi več javnih objav lahko zaključim, da izbran projekt ne bo nikoli realiziran. 
Vprašanje, ki pa vse do danes še ni dobilo odgovora, oziroma se odgovoru izogibate je 
sledeče. 
Zakaj niste pripravili ustrezne projektne naloge, na podlagi katere bi prijavitelji lahko 
pripravili ustrezne rešitve, ne pa takšne, ki so neizvedljive. Gre predvsem za ključne 
informacije, ki jih v dokumentaciji niste navedli, in sicer: 
- niste jasno opredelili zgornje višine predvidenih sredstev za to investicijo; 
- niste navedli, da je ta del mesta poplavno ogrožen, kar pomeni, da gradnja pod zemljo 
ni mogoča; 
- niste izpostavili, da na italijanski strani zaradi spomeniškega varstva gradnja stavbe ni 
dovoljena, saj bi ta prekrivala pogled na secesijsko stavbo novogoriške železniške 
postaje. 
 
Ocenjujem torej, da je bila projektna naloga izvedena zelo malomarno in da so bila 
občinska sredstva v višini 100.000,00 EUR porabljena povsem neracionalno. Ker če 
smo toliko plačali samo neko idejo, je to sramotno. 
Župan, sprašujem vas, kdo bo prevzel odgovornost za ta fiasko. Če pa menite, da se 
motim, mi prosim natančno navedite, kaj bomo dobili (po postavkah) za porabljenih 
100.000,00 EUR občinskih sredstev.    

 
- svetnika Egona Dolenca – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  

Z odgovorom na prvi del vprašanja v zvezi z izgradnjo parkirišča na Rutarjevi nisem 
zadovoljen iz razloga, ker ne podaja prave pravne podlage, o kateri sem spraševal. V 
odgovoru navajate, da za tak poseg ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, ker 
le-to nadomešča izdelava projektne dokumentacije PZI v skladu z Zakonom o cestah in 
Pravilnikom za investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.  
Ponovno naprošam, da mi podate odgovor, na katere člene omenjenega zakona in 
pravilnika ste se oprli. Poleg tega želim, da se pod odgovor podpiše oseba, ki je 
pripravila odgovor. Zanima me, kdo je bil zadolžen za izvedbo tega projekta.   

 
-          svetnice Tanje Vončina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo naslednje vprašanje:      
Spoštovani g. župan, julija 2020 je mestna občina dobila sodni spor za lastništvo stavbe 
in zemljišča na Kidričevi 9, tako imenovanega Kremlja, ki je bil vpisan kot lastnina 
Socialnih demokratov. Sodba je pravnomočna, po vaših besedah, g. župan, pa naj bi 
stranka in občina že takoj po tem tudi urejali prevzem stavbe in pogodb z najemniki.  
Z vidika razpolaganja z javnimi občinskimi proračunskimi sredstvi verjamem, da je 
Mestna občina Nova Gorica od dosedanjega posestnika nepremičnine - Socialnih 
demokratov, skladno z veljavnimi obligacijskimi pravili o neupravičeni obogatitvi, 
uveljavljala nadomestilo, ki MONG pripada vsaj za čas od vložitve tožbe.  
Zanima me, kdaj je Mestna občina Nova Gorica nadomestilo prejela in koliko to 
nadomestilo znaša. Če pa ga ni ali pa ga ni uveljavljala, prosim za pojasnilo, zakaj ne. 

 
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


