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Številka: 0110-6/2020-8 
Nova Gorica, 19. november 2020    
 
 

  
DODATNI ODGOVORI 

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

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
20. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. november 2020  
 
 
1. SVETNICA TANJA VONČINA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega   

sveta najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:      
Spoštovani gospod župan, že v marcu mesecu sem na občinsko upravo naslovila 
vprašanje glede ureditve poti dostopa do zemljišč krajanov Grgarja, ki poteka po parc. 
št. 3139/7 k. o. Grgar. Vaš odgovor je med drugim vseboval tudi navedbo: „Zavedamo 
se nujnosti dostopa lastnikom zemljišč, zato bomo takoj, ko nam bodo razmere to 
dopuščale – po zaključku epidemije, nadaljevali z uskladitvijo med vsemi vpletenimi 
strankami v postopku in pripravo predloga rešitve.“  

Epidemije je bilo konec v maju letos, sedaj smo v drugem valu, pa vendar se na 

zadevi ni uredilo nič, čisto nič.  
Prosim za pojasnilo, zakaj se zadeva premika s polževo hitrostjo, kje so ovire in zakaj 
lastnikom nihče ničesar ne pojasni.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
 
Omenjena zadeva je ena od mnogih podobnih zadev, kjer MONG nastopa kot »mediator« 
med fizičnimi osebami za reševanje zatečenega stanja izpred 10 in več let. Predvsem s ciljem 
vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja podatkov v enotni evidenci dejanske rabe zemljišč, kar 
je trenutno ena od prioritet službe za nepremičnine in javno infrastrukturo, pripravljamo 
večmesečno celovito analizo obstoječega stanja, ki bo končana predvidoma do konca 
meseca novembra, rezultat analize pa bo evidenca dejanske rabe kategoriziranih občinskih 
cest, t.j. evidenca cest, za katere je potrebna nova parcelacija, saj so mnogi odseki še vedno 
v zasebni lasti.  
 
Iz analize izhaja, da:  

1. znaša celotna dolžina vseh kategoriziranih občinskih cest v MONG 336 km. 
2. je 175 km odsekov kategoriziranih občinskih cest, ki niso urejene – bodisi da so 

lastniško neurejene, bodisi da bo potrebna parcelacija z namenom vrisa ceste v 
zemljiški kataster. 

3. površina vseh zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami , ki jih je mogoče takoj 
odkupiti, znaša 117.989 m2. V to površino je zajetih 2/3 vseh krajevnih skupnosti. 
Pregledati moramo še tri večje KS: KS Nova Gorica, KS Solkan in KS Rožna Dolina. 
Takrat bomo imeli celotno sliko, koliko znaša površina vseh zemljišč za odkup. 

 
2. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je skladno z 21. členom poslovnika  
           mestnega sveta najmanj tri dni pred sejo, podala naslednji predlog:  
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Ob ukrepih zaradi epidemije COVID-19 se je marsikdo znašel v taki in drugačni stiski. 
Na vseh stopnjah poteka šolanje na daljavo, številni delajo na daljavo. Večina nima 
doma tiskalnika, doslej javno dostopna oprema za tiskanje (npr. printboxi) pa je z 
ukrepi onemogočena. Na pošti npr. ne smejo več tiskati za uporabnike, do printboxov 
v knjižnici in knjigarni ni dostopa.  
Predlagam, da se v Novi Gorici zagotovi vsaj eno lokacijo, na kateri bi občanom 
omogočili tiskanje gradiva. 

      
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: 
Predlog svetnice bomo preučili in skušali v okviru naših pristojnosti ter trenutno veljavnih 
ukrepov, skupaj z Goriško knjižnico Franceta Bevka zagotoviti možnost dostopa do t.i. 
»javnega tiskalnika«. 
 
19. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. oktober 2020  
 
 
1. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je postavila naslednje vprašanje in 

podala naslednjo pobudo:  
V središču mesta imamo veliko travnato površino med Ulico Gradnikovih brigad in 
Kidričevo ulico nasproti Perle, ki je večinoma v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
Zanima me kakšni so načrti s to javno površino, hkrati pa dajem pobudo za ustrezno 
prenovo in preureditev, s katero bi ta površina postala zelena dnevna soba mesta. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: 
Svetnici se zahvaljujemo za pobudo, saj smo prav na tej površini pred kratkim izvedli 
določene meritve, ki bodo pokazale možnosti uporabe omenjene površine. Gre za strateški 
del mesta, zato bomo na njem predlagali mestotvorne in razvojne vsebine, s katerimi boste 
vsi svetniki tudi pravočasno seznanjeni. 
 
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 


