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Številka: 0110-0003/2022-2 
Nova Gorica, 10. marec 2022                                                                                                                                                                             

                          
                                    

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 10. februarja 2022   

 
 
 

35. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. februar 2022 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

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

●   

2. Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
ravnateljice javnega zavoda Vrtec Nova Gorica. 

● 

 
  

3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja 
Goriške lokalne energetske agencije – GOLEA, Nova 
Gorica.   

●   

4. Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica  
za zadolževanje. 
Soglasje se daje pod naslednjimi pogoji:  
- zavod GOLEA, Nova Gorica je dolžan vse 

obveznosti iz naslova zadolževanja poravnati 
najkasneje do 31. 12. 2022; 

-    zavod GOLEA, Nova Gorica zagotavlja sredstva    
     za servisiranje dolga iz lastnih sredstev oz. iz    
     neproračunskih virov. 

●  
 
 
 

 

5. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan. 

●   

6. Sklep, da naj Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na prvi naslednji seji obravnava poročilo občinske 
uprave in javnega zavoda za šport o ugotovitvah 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, ki so 
bile izpostavljene na današnji seji. 
K tej točki naj se povabi tudi direktorico Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica. 

●   

7. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za 

●   
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urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. 

8. Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni 
občini Nova Gorica za leto 2022. Letni program športa 
se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.  

●   

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara 
Nova Gorica. 

●   

10. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z 
zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

11. Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega 
posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 
21/100 k.o. 2304 - Nova Gorica. 

●   

12. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za 
nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno 
številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno 
številko 1182/31, vse k.o. 2302 – Kromberk. Uprava 
Mestne občine Nova Gorica izda odločbo o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra za navedene 
nepremičnine.   

●   

13. Sklep o seznanitvi s projektom Center zelenih 
tehnologij, predvsem njegovim pomenom za razvoj 
Mestne občine Nova Gorica ter potrebnimi 
aktivnostmi, ki jih je potrebno izvesti v letu 2022. 

●   

 
 

32. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. november 2021 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

4. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil 
s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica in z načrti 
razvoja družbe. 

➢ Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je 
seznanil z novostmi predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na 
srečo, razlogi za njihovo sprejetje in njihovimi 
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; 

 ●  
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− 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.  

 ●  

 
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. 
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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 
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 

 ●  
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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 
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 
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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. 
 
 
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.   
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

● 
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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 Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:      

V Cankarjevem naselju je občina prenovila namiznoteniški kotiček. Predmet razprave bi 
lahko bilo trajanje prenove, a uporabnike teh površin skrbi to, da je prenovljeni prostor 
brez ustrezne razsvetljave oz. popolnoma brez razsvetljave. Ulične svetilke so sicer tam 
postavljene, a ne svetijo, saj na njih niso postavljena nova varčna svetila. Uporabniki 
opozarjajo, da bi zaradi neosvetljenosti tega dela lahko prišlo do vandalizma, ponoči pa 
se naključni sprehajalci in mimoidoči ne počutijo varne.  
Zanima me, kdaj bo urejena osvetlitev tega prostora. Če bo to s prenovo urejeno 
kasneje, me zanima, kako boste v tem vmesnem času zagotovili ustrezno osvetljenost 
in s tem varnost prostora in občanov. 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:      
E-hiša, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica, je svoje prostore dobila 
v Xcentru. Zdi pa se, da se je z novimi prostori občutno zmanjšala prepoznavnost in 
najbrž tudi obisk. Prejšnji prostori so bili namreč obiskovalcem vidni, ne da bi vanje 
vstopili, torej z ulice, in tako privabili tudi naključno mimoidoče. 
Zanima me, ali bodo prostori v Xcentru odslej stalni prostori in koliko ti prostori zadostijo 
potrebam e-hiše. Ali se razmišlja o tem, kako povečati prepoznavnost e-hiše? 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:      

Pred enim letom smo dobili naziv EPK 2025. Ambiciozno zastavljen načrt vključuje 
občine od izvira do izliva Soče na obeh straneh meje. Vsi vemo, da črke na papirju niso 
dovolj in morajo do leta 2025 »meso postati«. Ko sem v minulem mesecu slišala novico, 
da so vse občine Slovenske Istra sprejele skupen program za kulturo – ideja za to se je 
porodila prav ob kandidaturi Pirana za EPK – me je prešinilo, da nič ne vem o tem, ali 
se kaj podobnega pripravlja tudi pri nas.  
Sprejeli smo LPK za MONG, zato me zanima, če je kaj podobnega kot v štirih obalnih 
občinah pripravljeno tudi pri nas, torej ali imamo program za kulturo vseh občin, ki jih 
povezuje naziv EPK. 
Hkrati me zanima, kakšne so bile aktivnosti od 18. decembra 2020, ko je bila Nova 
Gorica z Gorico razglašena za EPK 2025, pa vse do konca leta 2021 in kakšno je 
trenutno stanje izvedenih projektov za EPK. 
Prosim za natančno vsebinsko in finančno poročilo porabljenih občinskih sredstev za 
leto 2021, ki smo jih namenili za EPK. 
Prosim za natančen vsebinski in finančni prikaz razreza 1.600.000,00 EUR, ki jih 
namenjamo iz proračuna za EPK v letu 2022. 
Ali drži, da bo javni zavod GO! 2025 organizator urbanih poletnih prireditev v mestu - 
poletne scene, kljub temu da prijavna knjiga tega ne predvideva? In če bo, zakaj se 
niste morda obrnili tudi na ostale javne zavode s področja kulture?  
Ali je pogodba o sofinanciranju projekta EPK z Ministrstvom za kulturo že podpisana? 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje in pripombo na 

prejeta odgovora:      
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Spraševala sem o umirjanju prometa na Kidričevi ulici po prenovi oziroma zožitvi ceste. 
Odgovorili ste, da gre za območje cone 30, da so zaradi zožitve vozniki bolj previdni in 
bolj pozorni na pešce. Zanima me, kako ste to ugotovili. Sama namreč opažam, da 
zožitev ceste in širše ploščadi daje pešcem lažni občutek, da imajo nedvoumno 
prednost, vozniki pa od pešcev ne pričakujejo, da bodo stopili na prehod za pešce, če 
vidijo, da se jim približuje avto. Res so pravila v cestnem prometu jasna, a praksa je žal 
pogosto popolnoma drugačna. Pri prejšnjem širšem cestišču so namreč vozniki že od 
daleč videli stopiti pešca na prehod in zato pravočasno ustavili. Ta reakcijski čas pa je 
sedaj občutno krajši seveda na škodo pešcev.  
Moji pomisleki so seveda subjektivni, tako, da odgovora niti ne pričakujem, si pa želim, 
da bi praksa Delpinove ulice prešla tudi na Kidričevo ulico. 

 
Zelo presenečena sem pa pri odgovoru na vprašanja glede pešpoti ob Kornu, v katerem 
ste zapisali, citiram: «Poudarjamo, da z ukrepom štokanja površine ne gre za sanacijo, 
ampak za izboljšanje lastnosti poti in s tem njene varnosti, saj jo uporablja vsak dan več 
sprehajalcev. Strošek v višini 7.200,00 EUR + DDV krije naročnik (MONG).« Naj še 
enkrat  ponovim, kaj ste v odgovoru napisali, in sicer, da ne gre za sanacijo in strošek 
krije Mestna občina Nova Gorica.  
  
Župan, v javnih medijih pa ste vi izjavljali čisto nekaj drugega. Citiram radio Robin: »V 
okviru sanacije je bilo izvedeno štokanje vrhnjega sloja, s katerim so odstranili maso 
veziva, so pojasnili na mestni občini, ki bo terjala odgovornost za nastalo situacijo in 
povračilo stroškov sanacije v višini dodatnih 8.000,00 EUR.« Še citat spletne strani 
Mestne občine Nova Gorica: »Zato, da bi bila pot zopet čimprej na voljo ljudem, smo na 
mestni občini k izvedbi pristopili sami. Izvedeno je bilo štokanje vrhnjega sloja, s katerim 
so odstranili maso veziva, ki je drsela. Župan dr. Klemen Miklavič je povedal, da bo 
Novogoriška mestna občina terjala odgovornost za nastalo situacijo in povračilo 
stroškov posega.«  
Zakaj ste na moje vprašanje zapisali čisto drugačen odgovor, kot ste ga dali javnosti? 

 
- svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:    

Svetniška skupina SDS daje naslednjo svetniško pobudo, in sicer naj se takoj pristopi k 
pridobitvi gradbenega dovoljenja za dozidavo Vile Bartolomei in k izdelavi 
dokumentacije za obnovo muzeja in gradu Kromberk, da bomo imeli pripravljeno 
dokumentacijo za prijavo na razpise za pridobitev sredstev v ta namen.  
Vila Bartolomei je že imela veljavno gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je bila cca 
1.000.000,00 EUR. Danes bi bila ta vrednost višja, in sicer cca 1.200.000,00 EUR. 
Glede na to, da smo Evropska prestolnica kulture 2025, pomeni obnova teh objektov 
veliko dodano vrednost za naše mesto. 

 

- svetnika Otona Mozetiča - naslednjo pobudo:  
Dajemo pobudo za nujno varno ureditev Vojkove ulice oziroma državne ceste G2-
103/1486 od krožnega križišča pri Qlandii do predora Panovec. 
Na navedenem odseku državne ceste, ki predstavlja del vpadnice v mesto, ugotavljamo 
kar nekaj neurejenih in nevarnih dejstev, ki ogrožajo prometno varnost uporabnikov. 

  
1. Kolesarska površina od bencinskega servisa Petrol do predora Panovec je 

neurejena. Mestoma jo od vozišča loči robnik, na daljšem delu pa le neprekinjena 
robna črta. Skratka ne gre niti za kolesarsko stezo, niti za pločnik za pešce, še več, 
normativno ta površina predstavlja pas na vozišču. 
Vsekakor pa ne izpolnjuje pogojev predvidenih s Pravilnikom o kolesarskih 
površinah, ki določa, da mora površina namenjena kolesarjem biti višinsko ali 
drugače ločena od vozišča in je zato za uporabnike nevarna. 
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Nelogičnost in nevarnost pa predstavlja dejstvo, da iz strani Rožne Doline in skozi 
predor pripelje regularna in po normativih zgrajena kolesarska pot, ki se zaključi s  
koncem predora.  

 
2. Ob naselju Grčna, na drugi strani istega odseka državne ceste prihaja do      
  prepovedanega parkiranja in ustavljanja vozil ter do nepričakovanih prečkanj in    
    vključevanj v promet (po uporabnikih vrtov ob cesti) in posledično do nevarnih naletov    
    - prometnih nesreč. 
Navedeno stanje je po našem vedenju poznano obema deležnikoma – državi kot 
MONG. Očitno gre le zato kdo bo varno ureditev plačal. Vsekakor je nedopustno, da se 
deležnika o tem ne moreta dogovoriti in ob tem tvegata varnost in življenja uporabnikov. 
Vpadnica v Novo Gorico pa je ob navedenih nevzdržnih dejstvih tudi sicer neurejena, 
neugledna in da prihajajočim iz te smeri ne najlepši vtis o mestu, ki bo Evropska 
prestolnica kulture 2025.   

 

- svetnika Otona Mozetiča - naslednjo pripombo na prejeti odgovor:  
Na prejšnji seji mestnega sveta sem postavil svetniško vprašanje v zvezi z obnovo, 
rekonstrukcijo suhozidov na območju Primorske in postavil dve konkretni vprašanji. Eno 
izmed njiju je bilo ali imamo morebiti narejen kataster suhozidov oziroma ali so 
morebitni suhozidi v naši občini upoštevani v tem katastru.  
Zahvaljujem se za odgovor, ki je sicer sintetičen in globok, ampak odgovora na to zelo 
preprosto vprašanje pa v njem nisem dobil in upam, da ga bom dobil do naslednjič. 

 
- svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednje vprašanje:      

Spoštovani, na današnji seji bom v imenu svetniške skupine SDS postavila ustno 
svetniško vprašanje. Ob starem delu stavbe ob OŠ Solkan so bila do začetka letošnjega 
šolskega leta parkirna mesta, ki pa so se z letošnjim šolskim letom ukinila. Tam je sedaj 
površina za pešce oz. na njem se prosto lahko gibljejo učenci in učenke, ki šolo 
obiskujejo. Večkrat je bilo s strani Mestne občine Nova Gorica povedano, da so se za ta 
korak odločili predvsem z vidika varnosti otrok, kar je vsekakor zelo dobro in prav, da se 
zavaruje življenja mladih. Se je pa s tem odprlo vprašanje pomanjkanja parkirnih mest 
za potrebe zaposlenih v osnovni šoli in vrtcu. Namreč parkirnih mest, ki so se ukinila je 
bilo veliko in izpad le-teh ni bil nikjer nadomeščen, kar je zaposlenim povzročilo težave, 
saj v okolici ni javnih površin za parkiranje.  
Zato kot prvo sprašujem, kako namerava Mestna občina Nova Gorica nadomestiti 
izpadla parkirna mesta. Kot drugo pa me zanima, ali je ukinitev teh parkirnih mest v 
skladu s prostorskim načrtom in v kolikor ni, kako je lahko prišlo do ukinitve nujno 
potrebnih parkirnih mest preden se jih je nadomestilo z novimi. Kajti namreč v 
prostorskem načrtu je jasno zapisano koliko parkirnih mest je potrebnih, da lahko sploh 
šola in vrtec obratujeta.  Saj vemo, da marsikateri vlagatelj, ki je zaprosil za gradbeno 
dovoljenje in ni imel dovoljšnega števila parkirnih mest, le-tega ni dobil, kar pomeni, da 
je število parkirnih mest zelo pomembno za delovanje ustanove kot je šola in vrtec. 
 

- svetnika mag. Marka Rusjana – naslednje vprašanje:      
Onesnaženost zraka občutno vpliva na zdravje prebivalstva in na stanje okolja. Mnoge 
sodobne študije dokazujejo, da onesnažen zrak predvsem v mestih drastično zniža 
pričakovano življenjsko dobo, prav tako s poslabšanjem zdravja precej zniža kvaliteto 
življenja posameznic in posameznikov. 
Tudi v Novi Gorici imamo težave s slabo kakovostjo zraka. V zimskem času je stanje 
precej slabo zaradi prašnih trdih delcev v zraku, poleti pa nas doleti predvsem ozon. 
Pred kako uro sem pogledal na podatke ARSO in v tistem trenutku je bilo stanje glede 
količine trdih delcev najslabše v Sloveniji, velja tako za Solkan kot za Grčno.  
Vzroki za takšno stanje so seveda kompleksni, nekaj je zunanjih dejavnikov, ki jih 
zračne mase prineso od drugod v naše mesto, precej pa tudi sami prebivalci, promet in 
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industrija pripomoremo k takšnemu onesnaženju. Pomembneje je, da tudi lokalna 
skupnost oziroma občina kot njen najvišji politični organ sprejme ustrezne ukrepe.  
Zato me zanima, kako se Mestna občina Nova Gorica spopada s problemom 
onesnaženosti zraka v Novi Gorici.  

- svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:   
V samem centru našega mesta imamo krasen park - borov gozdiček. Pred leti se je na 
tem območju uredil skate park, postavilo nekaj novih klopi, uredilo igrišče za otroke ter 
umestilo lepo sprehajalno pot po celotnem gozdičku. Kdor se redno sprehaja, tako sam 
kot z otroci, že na daleč vidi, da je žal park zelo slabo vzdržan, kot tudi, da se v njem 
dogajajo neprimerne zabave. Prihaja do vandalizma tako na infrastrukturi v parku kot 
tudi do izživljanja nad živalmi, ki so tam dobile svoj dom. Vsled temu, lahko rečem, da ta 
gozdiček žal ni lepo ogledalo našega mesta. 
V svetniški skupini Povezani vas sprašujemo, ali ste s problematiko seznanjeni in ali 
imate mogoče že pripravljene rešitve.  
V kolikor pa o tem ne razmišljate, podajam pobudo, da se tega problema resno lotite in 
s strokovnjaki pridobite ustrezne rešitve omenjenega problema. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pripombo na ne prejeti odgovor:             
Svetniško vprašanje sem podal 13. 12. 2021. Čez tri dni oziroma na decembrski seji 
sem potem dobil odgovor, da bom odgovor dobil šele na februarski seji. Januarska je 
bila izpuščena, ne vem zakaj, čeprav je potrebno odgovor podati na naslednji seji in na 
današnji seji ni nič v odgovorih na moje vprašanje. Sedaj ne vem, ali je bilo tako težko, 
ali vam ni primerno, da odgovorite. Ampak spet smo tam, kako se dela s svetniki.  
Bom pa sedaj ponovil vprašanje, ki je identično, kot ga je postavil župan, ko je bil mestni 
svetnik. Svetniško vprašanje je sledeče: »Prosim, da mestnim svetnikom in svetnicam 
pripravite pisen pregled nad naročenimi in realiziranimi študijami v zadnjih treh letih. 
Kakšne zneske smo namenili za posamezno študijo, zakaj je bilo izbrano ravno dotično 
podjetje, katera podjetja so se še prijavila in zakaj vsako od njih ni bilo izbrano in kako 
ste sledili realizaciji, v posamezni študiji postavljenih rešitev.«  
Upam, da bom marca dobil ta odgovor.  
 

- svetnika Aleša Markočiča – v skladu z 21. členom poslovnika najmanj tri dni pred 
sejo naslednje vprašanje:              
V medijih smo lahko prebrali, da se dirka Po Sloveniji tudi v letu 2022 spet vrača na 
Goriško. Takšna prireditev je za razvoj športnega turizma vsekakor zelo dobra 
promocija in jo osebno tudi pozdravljam. Vsak takšen in podoben dogodek, pa terja po 
vsej verjetnosti tudi določena finančna sredstva, zato sprašujem: 

• koliko sredstev smo iz občinskega proračuna, proračuna javnih zavodov oz. 
športnih društev namenili za izvedbo Giro d'Italia v letu 2021? 

• koliko sredstev smo iz občinskega proračuna, proračuna javnih zavodov oz. 
športnih društev namenili za izvedbo dirke Po Sloveniji v letu 2021? 

• koliko sredstev bomo namenili iz občinskega proračuna, proračuna javnih zavodov 
oz. športnih društev za izvedbo dirke Po Sloveniji v letu 2022 in na kateri 
proračunski postavki so ta sredstva zagotovljena? 

 
- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin - naslednje vprašanje:   

Ko smo ob sprejemanju Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 razpravljali o 
plači direktorja, ste župan višino plače zagovarjali s prepričljivimi argumenti, da je 
potrebno dobiti ljudi, ki imajo izkušnje, ki imajo kompetence, ki imajo veščine in ki so kaj 
že dali skozi v življenju. Ker da je EPK priložnost, ki je čez generacijska in da gre za 
zavod z ogromno zaposlenimi, za velike ambicije, za veliko koordinacije in dodali, da 
nam zagotavljate, da ni lahko dobiti dobrega kadra. 
Glede na to, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poslušala 
predstavitve že 1. 2. 2022 in da je znano tudi mnenje sveta zavoda, v Primorskih 
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novicah smo prebrali celo, da je znano število glasov, kako so glasovali in da vemo za 
oba kandidata in da Nova Gorica ni New York in so omenjena dejstva enostavno 
preverljiva, mi ni jasno, zakaj še nimamo predloga za direktorja zavoda EPK, saj sem 
prepričana, da to upočasnjuje projekt, ki se ga v prostoru žal ne čuti dovolj. 

- svetnika Marka Tribušona – naslednjo pobudo:   
Imam eno pobudo, v katero bom strnil dve, ker gre za lokacijo zelo blizu ene drugi in to 
je za ureditev odvodnjavanja na cesti med Ozeljanom in Šempasom v zaselku Lepenje. 
Tam na ovinku čez mostiček pri hišah 180, 181, 182 odvodnjavanje ni urejeno in se ob 
vsakem večjem deževju na cestišču nabira zelo veliko vode. V tem zimskem času pa 
postane kar velika ledena površina. To je povezovalna cesta med Ozeljanom, 
Šmihelom in Šempasom proti Osnovni šoli Šempas. Tam je veliko prometa tako zjutraj 
kot popoldne, predvsem pa je veliko otrok, šolarjev s kolesi, kar je zelo nevarno. 
V istem kontekstu je tudi pobuda za ureditev povezovalne poti med Šempasom in 
Ozeljanom oziroma za ureditev ograje, katera je na mostičku odpadla in jo je nujno za 
urediti, ker je tudi ta del poti precej obiskovan. 
 

- svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje:   
Imam pa še eno vprašanje, in sicer kaj se dogaja z Vrtcem Čriček oziroma zakaj po 
tolikih mesecih od požara še vedno vrtec ni odprt in delujoč. 

 
- svetnika Gabrijela Fišerja – naslednjo pobudo:         

Idejo za to pobudo mi je v bistvu dal novinar časopisa Isonzo - Soča, katerega članek 
sem bral že poleti leta 2021 in tam je šlo v bistvu za en zanimiv zapis o ulici San 
Gabriele oziroma po naše Škabrijelovi ulici, ki se potem nadaljuje na Erjavčevo in ki je 
bila po starem »kostanjev drevored«, ki je vodil k mestnemu pokopališču.  
Na tem trgu je že nekaj časa krožišče z novo prometno ureditvijo, zelenje, rastje in tako 
naprej. Manjka pa pomembna stvar, ki je v bistvu simbolno ključna za skupni razvoj 
mesta oziroma somestja, za turizem in tudi nasploh za vizualno podobo tega dela. To je 
kažipot za Novo Gorico in ne samo za Novo Gorico, ampak v bistvu vse tisto kar je 
onkraj in kar bi vsaj nekoliko dalo obliž na neko bi rekel krivično neuglednost te ulice.  
 
Vrsto let po vojni je bila zaprta, nato namenjena zgolj peš prehodu in šele leta 2007, se 
pravi šestdeset let po razmejitvi prepoznana kot približno enakovredna povezava med 
slovenskim in italijanskim delom mesta in še sedaj nerazumno dolgo le lučaj od 
skupnega Trga Evrope zagrajena in zaprta.  
Predlagam, da stopite v kontakt z upravo sosednje Gorice in apelirate na čimprejšnje 
dokončanje obnove in odprtje te ulice. Potem, ko bo promet spet stekel, pa je potrebno 
na Goriščku, torej na tem trgu, kjer je bilo nekoč tudi Gregorčičevo domovanje, na vidno 
mesto postaviti kažipot za Novo Gorico.  
 

- svetnika Valterja Vodopivca – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:            
Glede vprašanja o prihodkih iz naslova obremenjevanja okolja iz naslova porabe vode, 
sem dobil odgovor, vendar po mojem mnenju se ti podatki, ki so bili posredovani, ne 
skladajo z matematiko. Zato bi prosil, da še enkrat tisti, ki je poslal odgovor, preveri, če 
so številke pravilne. Namreč je razlika prihodki in odhodki, se ne ujemajo.  
Poleg tega me še zanima zakaj taka razlika po posameznem letu v prihodkih. Gre za bi 
rekel 100 % razliko. To je bilo na prvo vprašanje. 

 
- svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:            

Prejel sem odgovor. Sicer se moram zahvaliti, ker sem v treh letih pa še nekaj prejel 
prvi korekten in konkreten odgovor. Do sedaj ni bila taka praksa, kar se mojih vprašanj 
tiče.  
Bi pa prosil za eno dopolnilo, ker je Mestna občina Nova Gorica v septembru 2017 
unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v polnem znesku.  



12 

 

Prosil bi, če mi do naslednje seje mestnega sveta poveste oziroma pojasnite, kdo je bil 
podpisnik te unovčitvene garancije.  

 
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


