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Številka: 900-45/2019-5 
Nova Gorica, 5. februar 2020     
  
 
 

DODATNI ODGOVORI 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
12. SEJA MESTNEGA SVETA, 6. februar 2020   
 
 
1. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, postavil naslednje vprašanje in podal naslednjo pobudo:    
Veliko staršev se je obrnilo name glede urejenosti oziroma neurejenosti zunanjega 
šolskega igrišča na OŠ Frana Erjavca. Tu ne mislim na nogometno – košarkaško 
ploščad, ampak na ostali del igrišča za šolo. 
Pohvalno je, da se otroci v sklopu varstva v velikem številu gibljejo zunaj, saj je 
gibanje na prostem pozitivna dejavnost. Veliko otrok ima tudi izven šolske dejavnosti, 
mogoče zdravnika, ali karkoli takoj po končanem varstvu in starši prihajajo po otroke 
zadnjo minuto, saj je današnji delovni čas v večini primerov najmanj do 16.00 ure. Iz 
tega sledi, da starši morejo otroke direktno po varstvu odpeljati na najrazličnejše 
aktivnosti, od zdravnikov do športnih aktivnosti, itd.. 
Žal pa to ni izvedljivo, saj je zaradi »blatnega igrišča« potrebno najprej otroke odpeljati 
domov, saj so obleke in obuvala umazane, blatne,…. Osebno ocenjujem, da to ni 
spoštljivo ne do učiteljev, ki imajo varstvo, ne do staršev, nenazadnje niti do otrok. 
Pravilno bi bilo, da so otroci po šoli urejeni tako, kot prihajajo v šolo. Poleg tega pa 
nastaja tudi materialna škoda. 
Zato sprašujem, ali se razmišlja, da se v bližnji prihodnosti (do poletja) zunanje 
»blatno« igrišče opremi s primernimi tlemi, morda z drobnimi kamenčki, umetno travo, 
tartan podlago,… 
V kolikor se bo to uredilo, bom z odgovorom zadovoljen, v nasprotnem primeru pa 
smatrajte to kot mojo svetniško pobudo. Prepričan sem, da je ta investicija tako 
majhna, da jo lahko pokrije sama šola oziroma naj se zagotovijo finančna sredstva iz 
sprejetega proračuna MONG za leto 2020. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je v 
proračunu za leto 2020, v okviru proračunske postavke 10084 Investicijsko vzdrževanje in 
nakup opreme - OŠ, zagotovila 180.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme za osem osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica. Osnovne šole so skladno s 
pogodbami določile prioritete za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za leto 2020 v 
okviru posameznega javnega zavoda. Predstavniki pristojnih oddelkov Mestne občine Nova 
Gorica so si skupaj z ravnatelji osnovnih šol in vrtcev ogledali vse objekte na področju 
izobraževanja in uskladil nujne prioritete v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu.  
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica je v okviru urejanja zunanjih površin za leto 2020 predlagala 
le nakup in montažo šolskih klopi za ureditev učilnice na prostem - v atriju v višini 4.758,00 
EUR. V kolikor bo Svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica sprejel Finančni načrt za leto 
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2020, v katerem bo navedena oprema tudi vključena, bo na osnovi soglasja k Finančnemu 
načrtu za leto 2020 in aneksa k pogodbi to tudi Mestna občina Nova Gorica financirala.    
Sicer pa se osnovnim šolam zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške iz proračunske 
postavke 10082 Dejavnost osnovnih šol, kar lahko posamezna osnovna šola koristi za 
namene skladno s finančnim načrtom. 
Pobudo svetnika smo posredovali OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, ravnatelj Jernej Ferjančič 
pa nam je posredoval naslednji odgovor:  
"Problem odvodnjavanja meteorne vode iz dela šolskega igrišča postaja iz leta v leto večji. Po 
naših ugotovitvah gre za kombinacijo dveh dejavnikov. Prvi je neprimerni material, ki je bil ob 
prenovi igrišča navožen, da bi igrišče lažje zatravili. Le ta naj bi se zbil in tla ne prepuščajo 
vode.  
Drugi pomembni faktor pa je očitno posedanje terena ob prehodu iz dela pred vhodom proti 
športnemu igrišču, zaradi česar ob dežju pred vhodom nastaja velika blatna luža. 
V lanskem letu smo pričakovali, da bi vsaj del problema lahko reševali istočasno z gradnjo 
nove kolesarske steze, ki bi posegla tudi v del igrišča, ki ga svetnik omenja. 
V letošnjem šolskem letu smo se z g. Pekečem, ki je na MONG zadolžen za našo stavbo,  
dogovorili, da bomo odvodnjavanje začeli reševati z izgradnjo kanala oz. mulde ob 
tlakovanem delu pred vhodom v stavbo, s katerim bi močno skrajšali čas zadrževanja vode 
na igrišču in posledično zmanjšali količino blatnih delov igrišča. 
Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb. Načine financiranja bomo prilagajali glede na 
velikost stroškov in uspešnost prvega posega. V nadaljevanju bomo iskali rešitve in planirali 
prenovo površin predvsem glede na to, kako bomo uspešni pri odvodnjavanju." 
 
 
11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019  
 
 
1. SVETNICA DAMJANA PAVLICA je podala naslednji predlog:   

Po Novi Gorici vozijo avtobusi, ki opravljajo brezplačne avtobusne prevoze, ki jih 
financira Mestna občina Nova Gorica, polepljeni z reklamami banke NKBM, ki seveda 
reklamo plača.  
V SDS predlagamo, da se avtobuse oblepi s fotografijami goriške kulturne dediščine. 
Glede na to, da se bo pravkar aktiviral zavod za turizem, naj se tudi avtobuse uporabi 
za reklamo naših turističnih destinacij. 
 

Občinska uprava in kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor: 
Podpiramo predlog svetnice glede promocije goriške kulturne dediščine in turističnih 
destinacij z oglaševanjem na avtobusih mestnega prometa, za kar bomo vsekakor spodbudili 
koncesionarja. Še pred tem pa potrebujemo celostno podobo destinacije, kar bo prioritetna 
naloga medobčinskega javnega zavoda za turizem. K oglaševanju destinacije je namreč 
potrebno pristopiti celovito in z visoko stopnjo profesionalnosti. 
 
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 




