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Številka: 900-39/2019-3  
Nova Gorica, 10. oktober 2019                                                                                                                                                                                                                                                                  

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
26. septembra 2019  

 
 

 
8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep, da se za naslednjo sejo Mestnega sveta 
MONG pripravi gradivo o usodi prostorov bivšega 
Daimonda  

 ●  

2. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 7. seje 
Mestnega sveta MONG, ki je bila 25. julija 2019 in 3. 
izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 29. 
avgusta 2019   

●   

3. Sklep o imenovanju JORDANA HUMARJA kot 
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Šolski center Nova Gorica  

●   

4. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica PETRI 
KOKORAVEC     

●   

5. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu  
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
GABRIJELU RIJAVCU  

●   

6. Sklep o imenovanju JORDANA HUMARJA kot 
predstavnika MONG v Svet zavoda Šolski center 
Nova Gorica  

●   

7. Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2019 
javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica  

●   

8. Čisti dobiček javnega podjetja Mestne storitve, d. o. 
o., Nova Gorica iz poslovnega leta 2018 se razdeli 
tako, da se v celoti razporedi v povečanje drugih 
rezerv iz dobička.  

●   

9. Sklep o priporočitvi javnemu podjetju Mestne storitve, 
d. o. o., Nova Gorica, da v tekočem letu nabavi nove 
lesene stojnice  

●   

10. Občinska uprava v roku šestih mesecev pripravi 
ustrezen Odlok o načinu uporabe stojnic.  

 ●  

11. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica  

●   

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara 

●   
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Nova Gorica  

13. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za 
predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica  

●   

14.  Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju 
investicij ter s kratko obrazložitvijo stanja za vse 
investicije v proračunu MONG za leto 2019 v vrednosti 
najmanj 100.000,00 EUR   

●   

 
 
 
3. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 29. avgust 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN  V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

2. Mestna občina Nova Gorica se zaveže, da bo 
najkasneje do začetka gradnje Soških vil, na tem 
območju uredila začasno utrjeno makadam cesto, ki 
bo omogočila prehod tega območja, kot je to 
omogočeno sedaj. 

 ●  

 
 
 
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. 
 
Prvo takšno poročilo naj pristojne službe pripravijo za 
obravnavo na mestnem svetu v mesecu septembru 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● 

 
 

● 

 

 
 
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 Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:  

Strokovne službe sprašujem, kako je z razpisom koncesije za izbiro izvajalca brezplačnih 
avtobusnih prevozov za mestni promet, ki je že pred časom potekla. 
 

- svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo: 
Že v prejšnjem mandatu sem podala več pobud za izgradnjo pločnika ob glavni cesti v 
Šempasu od pokopališča, do koder je že zgrajen, do zaselkov: Pristava, Novi zid. V 
zaselkih živi veliko starejših krajanov in otrok, ki vsakodnevno uporabljajo cesto do šole, 
trgovine in cerkve. Ta del ceste je za pešce zelo nevaren.  
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Prosim, da se ta pobuda uvrsti v dvoletni proračun. 
 

- svetnika Mitje Humarja – naslednjo pobudo:    
S strani staršev otrok, ki obiskujejo Glasbeno šolo v Novi Gorici, smo večkrat deležni 
vprašanja glede odstranitve in sanacije azbestne kritine starega dela glasbene šole. Na 
podlagi t.i. azbestne zakonodaje bi to morali že davno izvesti.  
Glasbena šola Nova Gorica je s svojimi 656 učenci ena največjih šol v občini. Že več let 
se soočajo s problematiko dotrajanega starega dela zgradbe na Cankarjevi 8 v Novi 
Gorici. Še posebej pereča je streha iz salonitne kritine: zgradba se namreč nahaja v 
samem centru mesta, v t. i. šolskem kareju, kjer dnevno prihaja v šole veliko število otrok 
(na razpolago imamo slike razmer). 
Mestna občina Nova Gorica je s problematiko seznanjena. Projekt energetske sanacije 
šole (za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje) bi želeli reševati s pomočjo 
javno-zasebnega partnerstva. 
Nad tovrstnim reševanjem problematike nismo navdušeni, saj menimo, da je potrebno na 
problematiko gledati ne samo iz energetskega, ampak tudi iz zdravstvenega vidika. 
Znano je tudi, da ni ravno velikega interesa zasebnih partnerjev za tovrstne investicije ter 
da Mestna občina Nova Gorica še ni dokončala nobenega takšnega projekta. Ravno 
zaradi tega se nam poraja velik dvom glede možnosti realizacije projekta na zgoraj 
omenjeni način. 
Glede na že sprejet sklep na Odboru za prostor in glede na nujnost, ki jo zahteva 
zakonodaja ter potencialno ogroženje zdravja in možnost posega okoljske inšpekcije 
izražamo skrb glede neodzivnosti občine in zahtevamo umestitev sanacije strehe v 
rebalans proračuna 2019. (dve prilogi)  
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:        
Že v prejšnjem mandatu sem v razpravi o koncesiji za linijske prevoze v mestnem 
prometu predlagala, da bi bili v okviru prevozov živali na avtobusih mestnega potniškega 
prometa dovoljeni tudi psi. Takrat sem naletela na odklonilen odgovor s precej šibkimi 
argumenti. V odloku je sicer dovoljen prevoz malih živali v kletkah, policijskih in 
reševalnih psov in psov vodnikov.  
V Ljubljani je že dolgo dovoljen prevoz vseh psov, podobno so se letos poleti odločili tudi 
v Piranu zaradi nezadovoljstva številnih turistov, ki so s svojim pasjim spremljevalcem 
ostali pred zaprtimi avtobusnimi vrati. V tujini je povsem drugače, tako npr. v Trstu celo 
velja odlok, po katerem avtobusni prevozniki NE smejo prepovedati vstop osebi, ki je v 
družbi psa, seveda pod pogojem, da je pes lepo vzgojen, čist in na povodcu.  
Pes je zvesti spremljevalec čedalje večjemu številu starejših občanov v naši občini, 
včasih je celo edino živo bitje, ki ga imajo ob sebi. Prav starejši občani so odvisni od 
javnega potniškega prometa, a svojega ljubljenčka ne morejo peljati nikamor, zato 
predlagam, da se skupaj s koncesionarji ponovno preuči možnost spremembe odloka. 
 

-  svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:        
Kostanjevica v Novi Gorici je priljubljena sprehajalna točka občanov Nove Gorice in 
Gorice v vseh letnih časih. Nekateri obiščejo cerkev s samostanom, rožni vrt ali pa samo 
posedijo oz. občudujejo razgled na obe mesti.  
Še posebej v poletnih mesecih bi bil za vse sprehajalce in popotnike dobrodošel pitnik, 
zato predlagam pristojnim občinskim službam, da preučijo možnosti za njegovo 
postavitev. 

 
- svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pobudo:    

Občinski upravi oziroma pristojnemu oddelku dajem pobudo, da čim prej pristopi k 
urejanju lastništva zemljišč v Ulici Partizanske tehnike na delu od vhoda v Center za 
ravnanje z odpadki do konca ulice oziroma do stanovanjske hiše št. 13. 
Utemeljitev:  
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Ta ulica predstavlja edini dostop do stanovanjskih hiš od številke 5 do številke 13. 
Omenjeni del ulice je uredila vključno z asfaltiranjem takratna Občina Nova Gorica že 
pred več desetletji. Ulico Partizanske tehnike še vedno ureja Mestna občina Nova Gorica 
oziroma KS. 
Po podatkih Zemljiške knjige pa lastništvo parcel na tej ulici ni ustrezno urejeno oziroma 
ulica sploh ni vrisana v kataster. To povzroča uporabnikom in lastnikom nepremičnin 
velike težave, saj v skladu z veljavno zakonodajo ne morejo pridobiti nobenih dovoljenj, 
za katera je pogoj javni dostop do objekta oziroma nepremičnine. Tudi promet s temi 
obstoječimi nepremičninami ni možen, saj ne izpolnjujejo enega temeljnih pogojev za 
polno razpolaganje z njimi. 
Dodatno težavo pa predstavlja dejstvo, da so lastniki zemljišč, po katerih poteka ta del 
ulice obremenjeni z davkom na zemljišča, čeprav le tega ne morejo uporabljati. 
Ta problem je nujno rešiti, saj je s spremembo zakonodaje postavil lastnike nepremičnin 
ob tej ulici v položaj, ki jim onemogoča prosto razpolaganje s svojo lastnino, lastnike 
zemljišč pa se neupravičeno obremenjuje z davščinami na delu, kjer le-teh ne morejo 
uporabljati. 
Zaradi navedenega pozivam pristojne, da čim prej pristopijo k vzpostavitvi lastniških 
razmerij, ki bodo skladna z dejanskim stanjem na terenu. (priloga)  
 

- svetnika Marjana Zaharja – naslednjo pobudo:    
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št.  
99/2015 s spremembami), ki je v veljavnosti od julija 2016 določa, da morajo biti talne 
oznake parkirnih mest v beli barvi in ne več v modri, območje plačljivega prometa pa je 
razvidno iz vertikalne signalizacije – prometnega znaka z dopolnilno tablo. V mesecu 
juliju in avgustu 2019 so tako vsa parkirna mesta v mestu postala belo pobarvana. 
Prometni znaki z dopolnilno tablo, ki določajo režim plačevanja parkirnih mest, pa so 
napisani samo v slovenskem jeziku.  
Glede na to, da si mestna občina prizadeva in želi ustvarjati večje turistične zgodbe, 
oživiti dogajanje v mestu, s tem pa pridobiti še več turistov, ki obiskujejo Novo Gorico, v 
Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se prometni znaki z dopolnilno tablo, ki 
določajo režim in način plačevanja parkirnine opremijo tudi s tekstom v angleškem jeziku, 
po vzoru nekaterih drugih krajev, npr. Bleda. Tuji turisti, ki Novo Gorico obiskujejo in ne 
govorijo slovenskega jezika, imajo namreč s plačevanjem parkirnine težave. 
 

- svetnice Vide Škrlj – naslednje vprašanje:    
Računsko sodišče je v preteklih dneh obvestilo javnost o svojih ugotovitvah, da je skrb 
države za starejšo populacijo nezadostna in neustrezna. Računsko sodišče je preverjalo, 
ali država zadovoljivo skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne in telesne prizadetosti 
potrebujejo pomoč. Ugotovili so, da ukrepi države ne sledijo staranju prebivalstva, 
zdajšnji sistem pa tudi ni finančno vzdržen. Res je, da so pristojnosti za oskrbo starejših 
večinoma v rokah države, toda po mojem mnenju je prav, da glede na določene 
obveznosti, ki jih ima lokalna skupnost do svojih občanov, pogledamo, kako se odzivamo 
pri nas na to situacijo.  
Starostniki imamo več problemov, problem o katerem bom danes govorila je demenca. 
Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije postaja to eden od največjih zdravstvenih 
problemov zahodnega sveta. Demenca je tudi ena od najdražjih bolezni in pri mnogih 
družinah predstavlja velik finančni problem, ne samo glede finančnega vpliva na socialno 
in zdravstveno zavarovanje. Pomembno je pri tem, da je izgorelost svojcev pri tej bolezni 
izredno velika, ker so bolniki z demenco vedno bolj nesamostojni in odvisni od drugih. Pri 
nas je trenutno 32.000 bolnikov z demenco, strokovnjaki pravijo, da je realna številka še 
enkrat večja zaradi tega, ker vsi bolniki niso zajeti v zdravljenje. 
V Domu upokojencev ima več ko 50 stanovalcev diagnozo demenca, večina jih biva na 
negovalnih oddelkih, 52 starostnikov je vključeno v varovane oddelke v domu Nova 
Gorica, prav tako v domu Podsabotin. Čakalna doma za sprejem na varovalni oddelek je 
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več kot dve leti, trenutno je 61 čakajočih, od tega 2/3 žensk. Čakalno dobo bo dodatno 
povečalo dejstvo, da bo Dom upokojencev ukinil varovalni oddelek, ker ta ne zadošča 
več zahtevam pravilnika o minimalnih tehničnih standardih za izvajanje socialno 
varstvenih storitev. 
V tem trenutku imamo torej več problemov. Sigurno je treba povečati kapacitete 
varovalnih oddelkov za osebe, ki ostajajo v domačem okolju, je potrebno postaviti mrežo 
dnevnih centrov in seveda delati v skupnosti, izobraževati in informirati, da se bolezen 
čim prej odkrije in začne zdraviti. Društvo GO Spominčica, ki že petnajst let dela na tem  
področju, navaja, da svojci in bolniki potrebujejo tudi širše oblike pomoči na domu, da 
potrebujejo pomoč začasne namestitve bolnikov v domove v času zdravstvenih težav 
negovalcev ali dopustov, paliativno oskrbo na domu, potrebujejo varovana stanovanja, 
skratka veliko zadev je, kjer bi lahko kaj naredili.  
G. župan, zato vas sprašujem, kaj bo mestna občina v prihodnje naredila na navedenem 
področju in kako bo reševala probleme, ki jih imajo bolniki in njihovi svojci. Dejstvo je, da 
ni prizadeta le starejša generacija, prizadeti so tudi svojci, ki zaradi težav v družini slabše 
živijo in manj uspešno delajo. Ob tej priliki pa bi se seveda rada zahvalila družabnikom in 
prostovoljcem na domu ter skupinam za samopomoč, ki delujejo po domovih in društvih 
upokojencev.  
Vas pa, spoštovani svetniki in svetnice prosim, da pri snovanju naše proračunske politike 
v prihodnjih letih ne pozabite na starejše občane in njihove svojce. 
 

- svetnika Gabrijela Fišerja – naslednji predlog:   
Predlagam, da bi Mestna občina Nova Gorica po vzoru Občine Ajdovščina, kjer podoben 
projekt teče že tri leta, pričela s projektom, pri katerem bi dijake in študente povabila k 
opravljanju študentskega dela na Mestni občini Nova Gorica in njenih javnih zavodih ter 
jih s tem spodbudila k dejavnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa med letom in 
med počitnicami, jim omogočila delovne izkušnje in zaslužek ter hkrati krepila njihovo 
zavest o pomenu dela za skupnost. Prav tako bi v ta projekt lahko vključila tudi zaposlitve 
preko javnih del.  
Predlagam, da bi bile potrebe po tovrstnih zaposlitvah objavljene ves čas na enem mestu 
in redno ažurirane. Izkušnje ajdovske občine so bile že poleti opisane v Primorskih 
novicah in so izredno pozitivne. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:   
Govori se, da bodo Lokve postale Rogla številka 2. Vsi si želimo, da bi Lokve zaživele v 
vsem sijaju, kot bi lahko in kot so že nekoč bile. V LMA se zavedamo, da to ne nastane 
čez noč ampak, da so to dolgotrajni postopki v katere morajo biti vključeni vsi deležniki 
zgodbe na Lokvah, vključno z Mestno občino Nova Gorica.  
V preteklem mandatu smo začeli in sedaj nekako zaključili z nogometnim igriščem ter 
otroškimi igrali, kar so prvi zametki obuditve Lokvi. Žal pa me je na prijetnem sprehodu 
po prelepih okoliških travnikih razžalostil pogled na propadajoče objekte starih 
smučarskih vlečnic takrat imenovanih Lokve 3 in Lokve 4.  
Ker sem prepričan, da si teh objektov nihče ne želi na teh prekrasnih travnikih, dajem 
pobudo, da jih Mestna občina Nova Gorica v dogovoru z lastnikom teh propadlih objektov 
in lastniki zemljišč odstrani. Prav tako dajem pobudo, da se pripravi finančni proračun 
vzpostavitve delovanja vlečnice, ki se jo je postavilo pred leti in nikoli ni dobila 
obratovalnega dovoljenja. 
Mestna občina Nova Gorica je do sedaj resno razmišljala o obuditvi malega smučišča, 
saj je za ta namen pred leti povečala smučarske površine, nabavila rabljen teptalni stroj, 
na voljo sta dva zasnežena topova. Mislim, da je čas, da ta projekt zaključimo, saj se bo 
s tem povečal obisk na Lokvah predvsem najmlajših s šolo smučanja. Ne pozabimo, da 
nas je večina prav prve zavoje na smučkah naredila prav na Lokvah. 
 

- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednji predlog:   
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Dobri zgledi vlečejo, pa ne zaradi zgleda mirenske občine temveč predvsem zato, ker 
nam je mar za okolje, zato dajem v imenu LMA pobudo, da občinska uprava pripravi 
predlog odloka o prepovedi uporabe plastike na javnih prireditvah oziroma uporabi 
biološko razgradljivih izdelkov ali takih, ki so primerni za ponovno uporabo. 
 

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

- svetnice Sare Vodopivec – naslednje pripombe na prejeti odgovor:   
Občinski upravi bi se rada zahvalila za odgovor na moje vprašanje z julijske seje, ki se je 
nanašalo na upravljanje z mestno drevnino, s čimer smo se v Goriški.si že v prejšnjem 
mandatu ukvarjali, vendar je odgovor mestne uprave ponovno precej pavšalen in iz njega 
sicer izhaja precej dobrih namenov in razmislekov, a premalo konkretnih planov.   
Nanašala se bom kar na to, kakor so bile točke navedene že v vprašanju in bi dodala, da 
k točki 2. iz odgovora uprave ni razbrati, zoper katera dejanja poškodovanja dreves je  
mestna občina letos podala ovadbo in predlog za pregon. Poleg tega bi pa dodala, da 
pozivamo vodstvo Mestne občine Nova Gorica k političnem razmisleku  o spremembi v 
odgovoru omenjenega odloka s povišanjem glob za škodo na urbani drevnini. Namreč, 
obregnila sem se ob nizko višino kazni za poškodbe dreves. Menimo tudi, da bi se 
sredstva iz danih glob zbrana na ta način, lahko namensko uporabljala za nove 
zasaditve. 
Odgovor na točko 3. iz mojega vprašanja je nekoliko kontradiktoren. Nazadnje smo po 
razpravi uspeli ugotoviti oziroma razbrati, da planira občinska uprava z drevesi upravljati 
preko GIS portala in še vedno menimo, da bi bilo smelo postaviti rok, kot sem predlagala 
v pobudi z julijske seje, do katerega bo to vzpostavljeno, saj le dober namen ni dovolj. 
Ponavljam, da se v Goriški.si zavzemamo za to, da se plan upravljanja z drevnino izdela 
oziroma jasno opredeli, ker je upravljanje brez načrta in jasne vizije priložnostno, odvisno 
od pobud občanov in ugotavljanja bolezni in poškodb dreves ter kot tako gotovo manj 
gospodarno, učinkovito in trajnostno. Če je omejitev pri načrtovanju predvsem finančne 
narave, kot deloma izhaja iz odgovora uprave, menimo, da bi bila naloga pristojnega 
oddelka, da pridobi ustrezne informacije, za kakšne stroške gre oziroma bi šlo in nam 
omogoči omenjeno diskusijo o umestitvi izdelave plana upravljanja z mestno drevnino v 
proračun.  
Glede točke 4., ki se je nanašala na povezovanje z upravljanjem z drevesi oziroma z 
drevnino z izobraževalnimi inštitucijami oziroma predvsem z mladimi, pa v Goriški.si 
pristojne službe pozivamo, da čim prej pristopijo od razmisleka k dejanjem in pripravijo 
dopis s pozivom izobraževalnim ustanovam v Mestni občini Nova Gorica in širše, torej 
ustanovam, kjer se šolajoči ukvarjajo s tematiko dreves, urejanjem urbanega okolja in 
zelenih površin ter podobnimi temami, s pozivom in vabilom naše mestne občine mladim 
k sodelovanju pri sooblikovanju in soustvarjanju njihovega mesta predvsem kot ste 
zapisali, v obliki priprave različnih raziskovalnih in drugih zaključnih nalog.  



 

7 

Verjamemo, da morajo vse službe MONG prevzeti aktivno vlogo pri vključevanju mladih v 
procese oblikovanja življenja v mestu. Na splošnem smo torej v naši svetniški skupini 
mnenja, da je potrebno sprejeti politično odločitev, ali se bo v mestno drevnino vlagalo 
več sredstev kot do sedaj in v sodelovanju s strokovnimi službami se mora vodstvo 
mestne uprave odločiti, ali potrebujemo kataster drevnine za celotno mesto ali ne, ali naj 
bo ta stalno ažuren, ali ne in ali potrebujemo načrt upravljanja z drevesi, ali ne. Če so 
odgovori da, potem je tudi potrebno zagotoviti sredstva v prihodnjem proračunu ter 
naložiti zaposlenim v upravi ustrezne naloge in roke za njihovo izvedbo. 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  
Še Cankarjeva ulica. Pohvalno je, da ste moje predloge predali ustreznim strokovnim 
službam, zato pričakujem, da mi bodo do naslednje seje te strokovne službe, ki so se 
zavezale, da bodo moje predloge proučile, tudi posredovale svoje ugotovitve. 
 

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

- svetnice Tanje Vončina – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:   
Potem pa je tu še vprašanje izgradnje vrtca Grgar. V maju ste na moje vprašanje 
odgovorili, da je v pripravi projektna naloga kot osnovna podlaga in ostale potrebne 
vsebine za izvedbo javnega naročila projektiranja. Prav tako je bil vaš odgovor, da se 
pripravlja razpis za izbor projektanta in bo objavljen pred poletjem ter gradbeno 
dovoljenje predvidoma pridobljeno do septembra 2019. Ker so nekako ti meseci skoraj 
za nami, sem spet postavila vprašanje, in sicer v kakšni fazi izdelave dokumentov 
oziroma gradnje je ta zadeva. Vaš odgovor je, da ste trenutno v fazi priprave nove idejne 
zasnove.  
Zanima me, ali v maju ni bilo jasno, za kakšno gradnjo bo šlo in zakaj ste spreminjali 
idejno zasnovo ter zakaj niste že v maju mesecu podali takšnega odgovora kot sedaj. 
Zanima me tudi, koliko več časa bo potrebnega oziroma, ali bo sedaj spet preteklo nekaj 
mesecev in boste potem nekaj na novo odkrili in tako podaljšali gradnjo. Ne vem, če se 
zavedate v kakšnih razmerah je vrtec in tudi ne vem, če se zavedate, da vsak otrok, ki ga 
starši pripeljejo v dolino oziroma v drug vrtec, je za te kraje izgubljen tako v vrtcu kot 
kasneje v šoli. 
 

- svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:    
Pa še glede proračunske postavke nakupa muzealijev v javnem zavodu Goriški muzej. 
Strinjam se, da se presežek prihodkov nad odhodki v zavodu nameni za nakup, vendar 
se sprašujem, kaj v primeru, če tega presežka ni. Ker tu gre preprosto za dejstvo, da v 
odloku o proračunu postavke sploh ni. Ne nazadnje je nakup muzealij ena od osnovnih 
dejavnosti muzeja. V primeru, da presežka prihodov torej ni, se brez postavke tudi ne 
bodo zagotavljala sredstva za te namene. 
 

- svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:   
Ko pregledujem razna gradiva, ko prebiram novice in ko poslušam svetnike iz 
nasprotnega pola, se mi je porajalo, da vprašam, zakaj so mnogi projekti, ki so bili 
zastavljeni v prejšnjem mandatu, slabi. Tu gre za zanimive objekte, kot je na primer 
bazen v Novi Gorici, urbana terasa ob Borovem gozdičku, vrtec v Grgarju, ki ste ga 
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tehnološko nadgradili z modularno gradnjo in seveda objekt samega Daimonda v centru 
Nove Gorice, ki je bil z večino glasov prejšnjega mestnega sveta potrjen, da se tu uredi 
neke vrste moderna butična tržnica. 
Sprašujem, ali so bili takratni snovalci, arhitekti slabi, ali je bil takrat g. Nejc Koradin, ki je 
mestni svet prepričal z arhitekturno zasnovo tržnice in pri tem prevzel zasluženo prvo 
nagrado, slab. Arhitektura je bila takrat in je danes znanstvena, tehnična in umetniška 
disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, zato je vsako laično spreminjanje 
nedopustno, še posebej dokler ni strokovno utemeljeno in ni potrjeno na mestnem svetu. 
Koalicijsko dogovarjanje ni dovolj, da se v nekem okolju nekaj spremeni.  
Razlogi, ki sem jih navedel in utemeljil, so dovolj nazorni, da se za omenjene projekte 
pripravi poročilo, ki bo izkazovalo ekonomsko upravičenost sprememb načinov gradnje, 
podprto s številkami. 

 
- svetnika Aleša Dugulina – naslednji predlog na prejeti odgovor:     

K prvi pobudi, ki se nanaša na divje odlagališče avtomobilskih gum in zapuščenega 
kontejnerja, v imenu krajanov Ravnice prosim za čim prejšnjo sanacijo odlagališča, ki ni v 
ponos ne nam krajanom in ne Mestni občini Nova Gorica.  
 

- svetnika Aleša Dugulina – naslednji predlog na prejeti odgovor:     
Glede druge pobude, ko sem spraševal, ali mestni svetnik s svojo firmo lahko opravlja 
dejavnost v javnih zavodih Mestne občine Nova Gorica, sem z odgovorom zadovoljen. 
Vendar mislim, da bi se mestna svetnica ali mestni svetnik, ki posluje z javnimi zavodi in 
podjetji javnega značaja moral izločiti v fazi postopka dodeljevanja proračunskih sredstev 
za izvedbo projektov, tako iz priprave obravnave kot glasovanja o občinskem proračunu 
ali rebalansu proračuna v delu, ki se nanaša na dodelitev sredstev javnemu zavodu.  
Zaradi lažjega razumevanja te pobude, bi morda mestna uprava pripravila poročilo, ali je 
sploh kdo med nami, ki posluje na ta način. 

 
- svetnika Aleša Dugulina – naslednji predlog na prejeti odgovor:    

Kar se tiče tretje pobude, sem nekoliko razočaran, saj je za namen Evropske prestolnice 
kulture po mojem porabljeno veliko preveč sredstev - 220.000,00 EUR. Še posebej, ker 
gre v odgovoru, kot pravite za honorarje izvajalcev, za pripravo bid-booka, honorarje 
vodje projektov in koordinatorjev, honorarje zunanjih svetovalcev, stroške potovanj, 
honorarje delovne skupine s specifičnimi znanji, stroške organizacije dogodkov, 
konferenc, honorarje trojezičnega tajništva in še in še je honorarjev.  
Zato prosim občinsko upravo in župana, da pripravijo specifikacijo odhodkov za prej 
našteto. Ravno tako me zanima poimenski seznam raznih pripravljavcev teh programov, 
ki prejemajo honorarje, organizirajo vsa ta potovanja in ki na ta način postavljajo 
mednarodno mrežo EPK. 

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

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:      
Spoštovani g. župan, dajem pobudo, da se Centru za pomoč na domu, ki deluje v okviru 
Doma upokojencev Nova Gorica, nabavi še kakšno službeno vozilo.   
Center za pomoč na domu zagotavlja storitve socialne oskrbe osebam, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje doma ter se zaradi starosti, invalidnosti 
ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami. Socialna oskrba omogoča 
prijazno obliko socialne pomoči, saj spodbuja življenje v domačem okolju ter tako, vsaj 
začasno, nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu.  
Center za pomoč na domu izvaja storitve za prebivalce Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Miren-
Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko. Dnevno število oskrbovancev, za katere skrbi 
nekaj več kot 30 oskrbovalk, je več kot 250. Oskrbovalke razpolagajo s sedmimi 
službenimi vozili, od katerih jih je šest starih dvanajst let in več, vsako z več kot 200.000 
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opravljenimi kilometri. Oskrbovalke tako za svoje delo uporabljajo tudi svoja, lastna 
osebna vozila. Glede na to, da gre za dotrajana vozila, je tudi možnost okvare in 
kasnejšega popravila vse večja. 

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

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

 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 




