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Številka: 900-7/2020-1 
Nova Gorica, 13. maj 2020    
 

  
O D G O V O R I 

 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
14. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. april 2020  
 
 
1. SVETNIK DR. ZORAN BOŽIČ je podal naslednjo pobudo:     

Zaradi izjemnih razmer in neobičajne suše v tem času v imenu svetniške skupine 
Goriška.si dajem pobudo za zagotovitev zadostnih količin pitne vode vsem tistim 
občanom Mestne občine Nova Gorica, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje 
in jim MONG zagotavlja subvencioniran prevoz pitne vode. 
Upravi MONG predlagam, da pripravi ustrezne predloge sprememb Odloka o 
subvencioniranju prevoza pitne vode, ki bodo odpravile neživljenjske količinske 
omejitve. 

 Obrazložitev:  
S to pobudo se Goriška.si odziva na sporočila prebivalcev Trnovsko-Banjške planote o 
urgentnih razmerah zaradi dolgotrajne suše in povečanega povpraševanja po prevozih 
pitne vode, pa smo šele v mesecu aprilu. Kar nekaj ljudi bo doseglo letno predpisane 
kvote iz odloka. Izziv je v tem, odlok omejuje število prevozov na 1x na tri tedne (8 m3) 
oziroma 1 x na teden v primeru 4 ali več članskega gospodinjstva ter največ 8 (oz. 12) 
na leto. Poleg tega je tudi vprašljiv podatek v odloku o prostornini cistern za prevoz 
pitne vode, saj naj bi bile po informacijah s terena cisterne manjše prostornine (7 m3). 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Mestna občina Nova Gorica se je na pobude v zvezi s povečanjem števila subvencioniranih 
prevozov zaradi sušnih razmer odzvala s sprejemom sklepa, ki določa, da se subvencionirani 
prevozi pitne vode, ki se opravljajo od 1. aprila 2020 dalje, ne štejejo v število letnih 
subvencioniranih prevozov, ki jih določa odlok. Sklep je bil sprejet v skladu z 31. členom 
Statuta Mestne občine Nova Gorica in je predložen gradivu seje, v potrditev Mestnemu svetu 
Mestne občine Nova Gorica. 
Če se bo izkazalo, da bodo zaradi podnebnih sprememb pogostejša sušna obdobja in 
posledično omejitev števila prevozov ne bo več ustrezala dejanskim razmeram, bomo 
pristopili k spremembi odloka in povečali število letnih subvencioniranih prevozov pitne vode. 
 
 
2. SVETNICA VIDA ŠKRLJ je podala naslednji predlog:     

Mestni svet je na svoji 13. seji marca letos na Stanovanjski sklad občine prenesel 
zemljišča ob Kornu, ki so namenjena izgradnji oskrbovanih stanovanj. 
Na navedenih parcelah ima okoli 40 stanovalcev bližnjih stanovanjskih blokov urejene 
vrtičke. Navedeni vrtički so izjemno pomembni za te večinoma starejše občane. Ti 
vrtički so za ljudi ne le rekreacija in sprostitev temveč tudi samooskrba in 
medgeneracijsko druženje. 
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Predlagam, da strokovne službe MONG poiščejo možnosti, da se navedenim 
stanovalcem poišče druge  parcele v bližini blokov za vrtove. V primeru, da se zaradi 
ukrepov povezanih z pandemijo Covid 19 investicijo v oskrbovana stanovanja 
zamakne, je smiselno stanovalcem podaljšati možnost uporabe dosedanjih vrtičkov. 
Stanovalci so namreč že prejeli obvestilo, da se morajo s 1. 10. 2020 umakniti. 

 
Občinska uprava in Stanovanjski sklad MONG sta posredovala naslednji odgovor:  
V Občinskem prostorskem načrtu je na omenjenih zemljiščih sicer dovoljena začasna ureditev 
urbanih vrtov, raba teh zemljišč pa po naših informacijah, pravno ni urejena. V kolikor bi bila 
investicija v oskrbovana stanovanja zaradi danih razmer zamaknjena, se s svetnico strinjamo, 
da je za ta čas stanovalcem smiselno dopustiti možnost uporabe dosedanjih vrtičkov. Če bo 
zaradi ukrepov, ki bodo posledica epidemije s COVID19 izvedbo projekta potrebno zamakniti, 
se bomo z uporabniki vrtičkov pogovorili in poiskali ustrezno rešitev. 
V bližini blokov mestna občina zemljišč primernih za ureditev urbanih vrtov, nima predvidenih. 
Skladno z OPN je možnost začasne ureditve urbanih vrtov le še na zemljiščih za gasilskim 
domom. Zato bodo pristojne službe preverile možnosti po dodatnih zemljiščih v urbanem 
okolju, ki bi jih začasno lahko uporabili za te namene. 
 
 
3. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:     

Župan, danes ste nam pojasnili razloge za sprejem sklepa, s katerim ste začasno 
omejili izvajanje proračuna, kar je v teh razmerah logično, da ne rečem nujno. 
Preseneča pa me in verjamem, da ne samo mene, članek v včerajšnjih Primorskih 
novicah, kjer je objavljeno, da bo MONG začela z investicijo v pokriti bazen v višini 4,8 
mio EUR že koncem maja, če se ne bo kaj zapletlo. Tako pišejo Primorske novice. 
Novica toliko bolj odmeva v luči restrikcij pri črpanju proračunskih sredstev 
proračunskim porabnikom, kar pomeni zanje najmanj veliko negotovost, kako bodo 
izvajali svoje potrjene programe do konca leta.  
Sprašujem vas, ali ni bolj primerno s takimi objavami počakati vsaj do konca 
veljavnosti vašega prej omenjenega sklepa o omejevanju izvajanja proračuna.  
Po vsej verjetnosti bo potrebno po končanju te epidemije sprejeti rebalans proračuna 
za letošnje in po vsej verjetnosti tudi za prihodnje leto, kar dodatno kliče po previdnosti 
pri napovedovanju odpiranja novih investicij. 
Za vaš odgovor, ki ga pričakujem na današnji seji, se vam lepo zahvaljujem. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor bo svetniku podan naknadno. 
 
4. SVETNICA MAJA ERJAVEC je podala naslednji predlog:     

E-tržnica: Spodbujajmo lokalno samooskrbo.  
V času epidemije se je pokazala izjemna skupnostna solidarnost. Kot del slednje je 
zaživelo nekaj Facebook skupin in spletnih portalov, kjer se srečujeta ponudba in 
povpraševanje po lokalni hrani. Prav povečanje prehranske samooskrbe pa je velik 
korak k bolj zeleni in bolj zdravi mestni občini.  
Goriška.si zato predlaga, da Mestna občina Nova Gorica aktivno pristopi k oblikovanju 
celovite in dolgoročne rešitve, dobrodošlo v sodelovanju s sosednjimi občinami, z 
vzpostavitvijo spletne e-tržnice. Na njej bi bili na voljo izdelki in pridelki lokalnih kmetov 
oz. ponudnikov, pri čemer se bi ponudba dopolnjevala ter tudi spreminjala glede na 
sezono. 
Prebivalkam in prebivalcem bi bili tako na enem mestu na voljo pridelki lokalnih 
pridelovalcev, ki jim bi bili po potrebi tudi pripeljani na dom, lokalnim pridelovalcem pa 
zagotovljena spletna promocija, prodaja in distribucija oziroma dostava njihovih 
izdelkov. 
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Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Z namenom povezati lokalne pridelovalce in kupce smo se na Mestni občini Nova Gorica 
povezali z Občino Ajdovščina in ostalimi sosednjimi občinami, da se dogovorimo o 
vzpostavitvi »e–tržnice«, kjer bi povezali ponudbo lokalnih pridelovalcev in potrebe 
prebivalstva. Dogovorili smo se, da najprej pregledamo obstoječe ponudbe spletnih tržnic, le-
te povežemo in nadgradimo v en portal. Ugotavljamo namreč, da je tovrstnih ponudb na 
spletnih straneh tudi na Goriškem veliko, vendar je večina neaktivnih in ne posodobljenih, 
predvsem zaradi neaktivnega upravljanja. 
 
 
5. SVETNIK ANTON HAREJ je podal naslednjo pobudo:      

Dajem pobudo, da občina preveri možnost za odkup ali vsaj dolgoročni najem prostora 
na Bevkovem trgu, ki ga trenutno poznamo kot Vinoteko Solum. Ta je v lasti Hit, 
opremila pa ga je že Mestna občina Nova Gorica. Prostor bi bilo potrebno nameniti v 
degustacijski prostor za lokalne ponudnike iz naše občine, vinarje, sadjarje, zeliščarje, 
sirarje in tako dalje. Torej tistim pridelovalcem in predelovalcem, ki imajo za ponuditi 
svoj pridelek in izdelek, ki bo pripravljen in primeren za degustacijo.  
Mesto oziroma center bi pridobil zanimivo turistično točko, kjer bi obiskovalec lahko 
poleg kavice, lahko po degustiral naše proizvode, pridelke in izdelke našega 
podeželja. Predlog projekta bi izdelali pobudniki in ga prijavili na razpis Lokalne 
akcijske skupine LAS za Goriško, ki poteče konec maja 2020. Prva leta obratovanja bi 
torej lahko sofinancirali z evropskimi sredstvi.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Odgovor bo svetniku podan naknadno. 
 
6. SVETNICA TANJA VONČINA je postavila naslednje vprašanje:    

Mene pa zanima, kako poteka izvajanje planov za izgradnjo vrtca Grgar oziroma, kako 
se bodo ti plani spreminjali glede na pričakovan primanjkljaj v proračunu.  

  
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Pri investiciji vrtca Grgar smo v zaključni fazi postopka javnega naročila za izbor projektanta. 
Glede na napovedani izpad v proračunu občine zaradi razglasitve epidemije s COVID19 smo 
se odločili, da smo načrtovano skupno naročilo projektiranja in gradnje spremenili v ločen 
postopek dveh naročil, in sicer projektiranja in gradnje. Na ta način smo pospešili pripravo 
projektne dokumentacije za gradnjo vrtca, v tem času pa pripravljamo rebalans računa. Ko bo 
ta potrjen s strani mestnega sveta, sledi v ločenem postopku še izbor najustreznejšega 
izvajalca gradbenih del.  
 
7. SVETNICA ANA ZAVRTANIK UGRIN je postavila naslednji vprašanji:      

Ker je bila osrednja nit in prioriteta vašega političnega udejstvovanja vseskozi Univerza 
v Novi Gorici, me zanima, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z gradnjo univerzitetnega 
kampusa ob Kornu, zaradi katerega smo na tem območju na pobudo Goriške.si 
spremenili OPPN. To smo seveda podprli takratni svetniki in svetnice.  
Zanima me tudi, v kolikšni meri je Univerza v Novi Gorici vključena v projekt Evropska 
prestolnica kulture, tudi o tem ste se namreč z direktorjem Univerze pogovarjali, ko ste 
ga obiskali v prvih dneh po volitvah, s čemer ste tudi potrdili, da z obljubami okrog 
Univerze mislite zelo resno. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor bo svetnici podan naknadno. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 
 
1. SVETNIK SEBASTJAN KOMEL je podal naslednje pojasnilo na postavljeno pobudo 

in prejeti odgovor:  
Najprej se zahvaljujem za odgovor na pobudo, ki sem jo predlagal glede znižanja 
stroškov komunalnih storitev občanom in podjetjem za časa trajanja teh razmer v 
povezavi s korona virusom.  
Moram pa reči, da glede na odgovor sklepam, da je bila mogoče moja pobuda po vsej 
verjetnosti napačno razumljena, zato bi jo rad dopolnil oziroma dodatno pojasnil. 
Predlagam namreč, da se ti stroški prej omenjenim uporabnikom znižajo nemudoma 
za določen odstotek in to za čas trajanja teh razmer. Namreč uporabniki potrebujejo to 
pomoč sedaj in ne kasneje. Mnogim občankam in občanom so se po mojem mnenju 
dohodki znižali, nekateri so ostali tudi brez njih, predvsem gospodarski subjekti, s.p., 
se pravi obrtniki in tako naprej, katerim je bila dejavnost z odlokom prepovedana, torej 
nimajo prihodkov, ker ne obratujejo in, ker ne obratujejo, posledično tudi ne 
uporabljajo prej omenjenih storitev. Zato se mi zdi, da je najmanj kar mi lahko 
naredimo to, da jim na tak način priskočimo na pomoč in da mi ne bo očitano, ne gre 
za populistično gesto, temveč majhen korak proti tem ljudem, ki so se znašli v hudih 
težavah. Zavedam se dejstva, da bomo v bližnji prihodnosti obravnavali nov elaborat, 
takrat pa verjamem, da bomo znali oceniti natančneje stroške teh storitev, imeli bomo 
več relevantnih podatkov in tako seveda lažje sprejeli odločitev, ki bo potem razumna, 
tudi strokovno utemeljena in sprejemljiva za vse.  
Namreč v izrednih razmerah je pač potrebno kdaj sprejeti tudi takšno izredno, pa 
čeprav za nekoga nerazumno ali nelogično odločitev.  
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: 
Odgovor bo svetniku podan naknadno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
2. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom 

in ponovno podal pobudo:    
Najprej se bom zahvalil v imenu svetniške skupine LMA za odgovore, ki smo jih 
prejeli, vezano na pobude za ublažitev posledice tako gospodarstvu kot fizičnim 
osebam Mestne občine Nova Gorica, vezano na virus COVID 19. Odgovori so 
obsežni, žal pa z njihovimi zaključki nismo zadovoljni.  
Namreč, če malo posplošim, vsi odgovori so bili negativni. Naše pobude so šle v dve 
smeri. Prvič, da preko začasne spremembe odloka o NUSZ, se pravi nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, spremenimo zgolj del, ki govori o točkovanju te finančne 
obveznosti za gospodarstvo. Tu bi zavzeli vse, tako lahko rečem proizvodnjo, 
igralništvo, turizem, gostinstvo, tako, da ta paket pomoči bi bil po mojem pravilen 
oziroma nujen. Konec koncev ne smemo si dovoliti, da bo gospodarstvo pokleknilo 
tudi na našem območju zaradi te epidemije, ki je zajela vseh nas. 
V medijih smo prebrali, da vodstvo občine načrtuje zgolj odložitev plačila NUSZ. Mi se 
s tem ne strinjamo, zato ponovno predlagamo, da se to prouči, kajti gospodarstvo 
potrebuje našo pomoč danes. 
Delno negativni odgovor je bil tudi to, kar je povedal predhodnik Sebastjan Komel. 
Tako, da mislim, da je tudi tu treba narediti korak proti občanom in jim pomagati v teh 
kriznih situacijah. Rad bi še poudaril, da predlog za spremembo odloka podpira tako 
Gospodarska zbornica kot Obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica in prav bi bilo, da 
bi o tem razpravljal tudi mestni svet.  
Župan, po drugi strani nas veseli, da ste naslovili kar nekaj dopisov na Vlado 
Republike Slovenije za pomoč gospodarstvu, ampak kdaj bodo prišli odgovori oziroma 
konkretna pomoč je pa vprašanje. Pomoč pa moramo ponuditi danes tako ljudem kot 
gospodarstvu in to od nas svetnikov tudi vsi pričakujejo. 
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Zato v svetniški skupini LMA ponovno podajamo pobudo za takojšnjo pripravo odloka 
oziroma ustreznega pravnega akta o ukrepih za blaženje posledic epidemije COVID 
19, v katerem predlagamo v prvi vrsti zmanjšanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2020 za gospodarstvo z odlogom plačila za določeno obdobje ter 
oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine za gostince in druge 
podjetnike ter subvencioniranje stroškov komunalnih storitev ter stroškov oskrbe s 
pitno vodo za gospodinjstva v Mestni občini Nova Gorica. 
Mislim, da bi o takem odloku potem lahko tudi razpravljali na mestnem svetu in mislim, 
da bi bil tudi to en del odgovora, ki ga je v začetku nastavil svetnik Kosmačin, da bi 
mestni svet razpravljal o pomoči, ki bi jo lahko ponudili gospodarstvu in občanom 
Mestne občine Nova Gorica.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Sprejetje novega Odloka, kot ga predlaga svetnik, ne bi dosegel željenega učinka. Postopek 
odmere NUZS namreč ureja Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, 
št. 117/2006, 24/2008 ,ZDDKIS, 125/2008, 85/2009, 110/2009, 1/2010 popr., 43/2010, 97/201
0, 24/2012 -ZDDPO-2G, 24/2012 -ZDoh-2I, 32/2012, 94/2012, 101/2013 - 
ZDavNepr, 111/2013, 22/2014 - odl. US, 40/2014 - ZIN-B, 25/2014 - ZFU, 90/2014, 95/2014 - 
ZUJF-C, 23/2015 - ZDoh-2O, 23/2015 - ZDDPO-2L, 91/2015, 63/2016, 69/2017, 13/2018 - 
ZJF-H, 36/2019, 66/2019), ki v prvem odstavku 404. člena med drugim določa, da davčni 
organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na 
podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se 
določa nadomestilo. To pomeni, da bi morebitne spremembe Odloka, oziroma sprejetje 
novega odloka, ki bi bile uveljavljene letos, lahko uporabili šele pri odmeri NUSZ za naslednje 
leto. 
 
Obstoječa zakonodaja omogoča ugodnejše načine plačevanja davčnih obveznosti, ki veljajo 
tudi za NUSZ: 
- fizična oseba lahko v primeru, da bi bilo s plačilom davčne obveznosti ogroženo preživljanje 
davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, pri davčnem organu vloži vlogo za odpis, 
delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oz. obročno plačilo davka v največ 24 
mesečnih obrokih (101. člen ZDavP-2) 
- pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost lahko zaprosijo za odlog 
(do dveh let) oz. obročno plačilo (do 24 mesečnih obrokov) v primeru hujše gospodarske 
škode (102. člen ZDavP-2) 
- pravne osebe in fizične osebe lahko zaprosijo za odlog (do dveh let) oz. obročno plačilo (do 
24 mesečnih obrokov), če predložijo instrument zavarovanja, ki zagotavlja poplačilo 
obveznosti (103. člen ZDavP-2) 
- pravnim osebam in fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost dodatno možnost 
daje tudi Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju – ZIUJP (Ur.l. RS 
36/2020), ki v 1. odstavku 7. člena določa, da lahko davčni organ, ne glede na pogoje, ki so 
določeni v 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog (do dveh let) oz. obročno plačilo (do 24 mesečnih 
obrokov) zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.  
 
V dopisu občinam, Ministrstvo za finance – Finančni urad Nova Gorica, navaja tudi: »Glede 
na to, da sta odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (občinska baza podatkov) 
in davek od premoženja (baza davčnega organa) opredeljeni kot ključni nalogi v času izrednih 
razmer, bo davčni organ pred samo izvedbo odmere (10 dni pred izvedbo odmere) od občine 
zahteval pisno soglasje o izvedbi posamezne odmere.« 

 
 
3. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je podala naslednjo pripombo na 

prejeti odgovor:   

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-117-5018-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-24-888-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-125-5715-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-85-3796-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-110-4984-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-1-51-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-43-2186-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-97-5019-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-97-5019-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-24-918-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-24-919-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-32-1402-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-94-3643-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-3676-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-111-4127-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-22-832-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-40-1619-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-25-961-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-90-3647-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-95-3951-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-23-895-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-23-896-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-91-3571-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-63-2685-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-69-3269-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-13-544-2018
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1628-2019
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2928-2019
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Hvala za besedo in hvala tudi za oba izčrpna odgovora tako glede problematike 
komarjev, ki jo izpostavljam že ne vem koliko let v mestnem svetu in glede javne 
razsvetljave.  
Tu bi imela pa eno pripombo, in sicer v odgovoru pravite, da ste parametre uskladili z 
nevladno organizacijo Temno nebo, in sicer za dopustno mejo z barvno svetlobo 
3.000 K. Kolikor je meni znano je ta nevladna organizacija Temno nebo, ki se ukvarja 
s področjem preosvetljenosti neba, predlagala manj kot 2.200 K in tako, da ne bi mogli 
reči, da je sedanja razsvetljava ekološka in tudi optimalna izbira. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Odgovor bo svetnici poslan naknadno 

 
 
4. SVETNIK OTON MOZETIČ je podal naslednje nestrinjanje s prejetim odgovorom:    

V primeru naše pobude za ureditev pločnika in javne razsvetljave na Streliški ulici v 
Novi Gorici kjer je povedano, kako je ta zadeva rešena in je menda včeraj ta stvar bila 
puščena v promet oziroma vsaj promovirana, mislim, da je nepravilna formulacija, ki 
govori o tem, da izgradnja pločnika in javne razsvetljave s strani Streliške ulice v 
naslednjih letih ni predvidena, ker gre za zelo obsežno investicijo, vezano na 
komunalno opremljanje nepozidanih stavbnih zemljišč na območju, kar pa trenutno ni 
umeščeno med prioritete uprave MONG.  
Opozoril bi na to, da to ni stvar prioritete MONG, ampak je stvar konec koncev tudi 
pač štiriletnega proračuna oziroma projekta in v katerem je to krožišče po tistem 
omenjeno in mislim, da je torej ta ureditev tudi stvar ureditve tega krožišča. Tako, da 
mislim, da je ta odgovor v tem delu nenatančen.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Kot smo navedli že v odgovoru na vprašanje iz 13. seje Mestnega sveta, izgradnja pločnika in 
javne razsvetljave s strani Streliške v proračunu trenutno ni predvidena. Gre namreč za zelo 
obsežno investicijo, vezano na komunalno opremljanje nepozidanih stavbnih zemljišč na 
območju, ki bi zagotavljala varno pot nekaj stanovalcem tamkajšnjih stanovanjskih hiš, ob 
predpostavki, da dijaki uporabljajo pot na vzhodni strani doma.  
 

 
 
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 


