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            4                                                      
Številka: 0110-0014/2021-2  
Nova Gorica, 6. oktober 2021                                                                                                                                                           

                       
                                                             

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 16. septembra 2021 in 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine  

Nova Gorica, ki je bila 28. septembra 2021  
 

 
 
8. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 28. september 2021 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o imenovanju PETRA JANA za direktorja 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. 
Mandat traja štiri leta.   

●   

2. Sklep, da se o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, 
Nova Gorica, opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

●   

 
 

30. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. september 2021 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 29. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
29. julija 2021.   

●   

2. Sklep o imenovanju ANDREJE STANTIČ, MARTINA 
PLESNIČARJA in ANE ZAVRTANIK UGRIN kot 
predstavnike Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Osnovna šola Solkan.  

● 

 
  

3. Sklep o ugotovitvi, da je Zoranu Božiču prenehala 
funkcija predsednika Odbora za kulturo, šolstvo in 
šport.  
Za predsednika Odbora za kulturo, šolstvo in šport se 
za preostanek mandatne dobe imenuje SVIT 
TRKMAN. 

●   

4. Sklep o ugotovitvi, da je Zoranu Božiču prenehala 
funkcija člana Komisije za nagrade, priznanja in 
odlikovanja. 

●   
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Za člana Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja 
se za preostanek mandatne dobe imenuje SIMON 
ROSIČ. 

5. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica s funkcije 
direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica predčasno razreši MATJAŽA KOMPARO, iz 
razlogov, navedenih v prvi alineji prvega odstavka 22. 
člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1), in sicer z dnem 
30. 9. 2021. 

●   

6. Sklep o izdaji pooblastila ERIKI LOJK, predsednici 
Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne 

občine Nova Gorica, za opravljanje funkcije 
direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine 

Nova Gorica za čas od 1. 10. 2021 do imenovanja 
oz. nastopa mandata novega direktorja, vendar 
največ za 12 mesecev.  
V času opravljanja funkcije direktorja Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica pooblaščenki Eriki 
Lojk članstvo v nadzornem svetu miruje. 

●   

7. Sklep o predhodnem mnenju lokalne skupnosti v 
postopku imenovanja direktorja javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. 

●   

8. Odlok o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji 
ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno 
središče Primorske.  

●   

9. Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022.  

●   

10. Sklep o seznanitvi s Letnim poročilom Javnega 
podjetja KENOG d. o. o. za leto 2020.  
Čisti dobiček Javnega podjetja KENOG d. o. o. iz 
poslovnega leta 2020 se razporedi v povečanje drugih 
rezerv iz dobička. 

●   

11. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2021. 

●   

 
 
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.  

 ●  
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28. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. junij 2021 
 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

16. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga 
občinskim strokovnim službam naj preverijo, na 
kakšen način je bila vknjižena parcela št. 6284 k. o. 
Dornberk.  

 ●1 
 
 

 

 

 
 
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 

 ● 
 
 

 

 
1 Na seji Mestnega sveta je bila ob predlogu ukinitve javnega dobra na parceli 7982/5 k.o. 

Dornberk podana zahteva, da občinska uprava ugotovi, kdaj in zakaj je postala parcela 6284 
k.o. Dornberk last fizične osebe. Na Zemljiški knjigi v Novi Gorici smo preverili zgodovino 
vpisov lastninske pravice na parceli 6284 k. o. Dornberk.   
Na razpolago so podatki od leta 1959 dalje, ki kažejo, da je parcela tudi od takrat dalje v lasti 
fizičnih oseb. Parcela je postala last fizične osebe na podlagi poizvedovalnega zapisnika, ko 
je komisija (sodišče, vaška skupnost,…) ugotovila, da pripada zemljišče fizični osebi. Vpisi 
pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno 
sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na 
podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti, če ta zakon ne določa drugače. Vsi vpisi v 
zemljiški knjigi so javni. 
 

 
 
 



 

4 

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 
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 
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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 
tveganji. 

 
 
22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

8. Za sejo mestnega sveta, ki bo v mesecu marcu naj se 
pripravi pravilnik o pomoči gospodarstvu, ki se ga 
predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko zbornico. 

 ●  

 
Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.  
  
 
20. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. november 2020 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

21. Občinska uprava naj prične s postopkom prodaje 
parc. št. 934/8 k. o. Solkan. 

 ●  

 
Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021. Postopek bo realiziran najkasneje do 
konca leta 2021.  
 

 
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. 

 ●  
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Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.  
 
 
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. 

 ●  

 
Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
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 mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednje vprašanje:    
V Mestni občini Nova Gorica potekajo obnove cestišč ali pa križišč na različnih lokacijah 
po mestu. Ker pa je obnova cestišč in križišč predvsem z vidika varnosti prebivalcev 
pomembna tudi na podeželju, nas v Slovenski demokratski stranki zanima v kakšni fazi 
je izvedba tako imenovanega projekta pločnik Dornberk-Draga. Sprašujem namreč 
zato, ker so krajani Dornberka skeptični, da tudi tokrat projekt ne bo realiziran in zato so 
se obrnili na nas. Kajti na to temo je v preteklosti potekalo že veliko pogovorov s 
pristojnimi na mestni občini in s predsednico krajevne skupnosti ter zainteresiranimi 
krajani in vedno je bil odgovor enak, da se na projektu dela. In tako stanje je že leta in 
leta enako, dela se, a nič se ne premakne.  
Da projekt ne bi ponovno obstal v predalu, sprašujem, ali je projektiranje dela pločnika, 
ki sodi v pristojnost Mestne občine Nova Gorica, že zaključeno in če, kdaj bo izvedba 
del. Zanima pa me tudi, ali ste že podpisali skupni dokument s pristojnim ministrstvom 
za izvedbo obravnavanega projekta. Resnično bi bilo neodgovorno, da bo imelo 
Ministrstvo za infrastrukturo pripravljeno celotno dokumentacijo in rezervirana sredstva 
za izvedbo projekta, mestna občina pa ne. 
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- svetnice Damjane Pavlica – naslednjo pobudo:      
Predlagamo, da se pristopi k ponovni organizaciji Festivala vin v Šempasu. Leta 2018 
se je v Šempasu odvijal zadnji trinajsti festival vina in tretji festivali vina in oljčnega olja. 
Promovirala se je tudi domača kulinarika – spajanje hrane in vina. Na festivalu so 
sodelovali vinarji iz cele Slovenije. Sodelovali so tudi priznani oljkarji tako iz Šempasa 
kot iz Brd in celo iz okolice Kopra. Prisotni so bili priznani gostinci. Festival je bil 
vseslovensko odmeven. Na njem so sodelovale turistične kmetije. Podeljevala so se 
priznanja tako vinarjem kot oljkarjem. Festival je bil zelo obiskan. Sodelovali so priznani 
someljeji pa tudi priznani etnolog Janez Bogataj. Tu so se sklepali posli med gostinci in 
vinarji. Festival so obiskali nekateri kmetijski ministri.  
Naši priznani vinarji, ki so na tem festivalu sodelovali, dajejo pobudo, da se nemudoma 
pričnejo priprave na festival vina in oljčnega olja 2022. 

 
- svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček - naslednjo pobudo:      

Spoštovani g. župan, že kar nekaj let se v Novi Gorici omenja projekt Center zelenih 
tehnologij. V zadnjem obdobju lahko preko medijev razberemo, da se ta projekt premika 
naprej. Ker pa o njem vsaj opozicijski svetniki ne vemo veliko, vas lepo prosimo, če nam 
lahko na naslednji seji ta projekt predstavite. Predvsem nas zanima, katera pisma o 
nameri so že podpisana, časovnica projekta, njegova finančna konstrukcija, konkretne 
vsebine projekta ter višina že zagotovljenih finančnih sredstev. 
Izjavili ste, da je projekt Center zelenih tehnologij ključni razvojni projekt ne samo za 
širšo Goriško, ampak tudi za državo, kar nas je še dodatno spodbudilo, da bi o projektu 
radi vedeli več, predvsem konkretnih dejstev. 

 
- svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:   

Današnja pobuda se nanaša na podeželje, in sicer podeželje Mestne občine Nova 
Gorica. To niso Goriška Brda! V zadnjem času sem evidentiral 4 lapsuse, ki so se nam 
zgodili po nepotrebnem in prosim, da izboljšamo svoje delo v zvezi s tem: 
1.     Na zadnji proslavi v Dornberku, ko je gasilsko društvo praznovalo 110 let, jim je 
MONG res nerodno podelila briško penino. Sredi vipavske doline smo prejeli briško 
penino. Nekateri gasilci so me klicali in so bili zelo razburjeni nad tem. Veliko naših 
vinarjev prideluje penino in penino mora občina za darila kupovati v lastni občini. Prosim 
za pojasnilo, kako je to mogoče, da penino kupujemo izven naše občine. 
2.     Dijaki – vse občine, ki nas obkrožajo, imajo urejeno sofinanciranje vozovnic za 
dijake. Naši dijaki iz podeželja pa tega nimajo, plačujejo polno vozovnico. Po mestu 
imamo tako brezplačen prevoz, za dijake oddaljenega podeželja Mestne občine Nova 
Gorica pa nimamo posluha. 
3.     Javni razpis za kmetijstvo v letu 2021. Večji kmetje so razburjeni, ker so se pravila 
razpisa spremenila v taki meri, da se bolj podpira manjše kmete, medtem ko se je 
velikim bistveno zmanjšala podpora. To ni bilo usklajeno s kmeti, niti niso bile 
spremembe napovedane. 
4.     Menim tudi, da smo kot občina zamudili priložnost ob vladnem obisku na 
Goriškem. Po dogodku smo jih pustili praznih rok, ko pa bi lahko poskrbeli za vinsko 
kapljico in lokalno ponudbo podeželja: vino, oljke, domač kruh, frtalja, kuhan pršut … 
tako bi naredili vtis na ministre in ob neformalnem pogovoru se da več doseči. Nismo 
izkoristili prilike. Občina bi morala odigrati proaktivno vlogo, da bi poskrbela za catering 
pred stavbo PDG. 

 
- svetnice Gordane Erdelić – naslednji predlog:     

Mestne storitve na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel mestni svet, zaračunavajo 
odškodnino za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica, kar je 
seveda smiselno in upravičeno. Odškodnino pa morajo poravnati tudi neprofitne 
nevladne organizacije in javni zavodi, ki javne površine uporabljajo ob uresničevanju 
netržnih programov in projektov, za katere so prejeli sredstva iz občinskega proračuna. 
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To pomeni, da del sredstev, ki jih MONG na podlagi razpisov oziroma pogodb dodeli 
prejemnikom, na drugi strani vzame z zaračunavanjem odškodnine.  
Predlagamo, da se ta nesmisel s spremembo ustreznih pravnih aktov odpravi ter na ta 
način neprofitnim nevladnim organizacijam in javnim zavodom v zgoraj opisanih 
primerih zagotovi brezplačno uporabo javnih površin v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
Tako bo denar, ki ga Mestna občina Nova Gorica namenja za spodbujanje številnih 
nekomercialnih dejavnosti, uporabljen za namene, za katere je bil zagotovljen – to so 
kakovostni programi, projekti in prireditve. 

 
- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednje vprašanje:   

Spoštovani župan. Univerza je dragulj, ki ga ne smemo izgubiti, so vaše besede. Pa 
vendar ga, kot je znano od nedavnega obiska vlade, dokončno izgubljamo. Univerza v 
Novi Gorici se širi dalje po Vipavski dolini, tokrat v Ajdovščino. 
 »Občina Ajdovščina je skupaj z Univerzo v Novi Gorici izrazila zanimanje za odkup 
nepremičnin za izgradnjo kampusa univerze in javnih programov občine. Dogovori 
potekajo skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov z okvirnim časovnim načrtom 
izvedbe prodaje po neposredni pogodbi. Na ta način bosta občina in univerza pridobili 
ustrezne površine za razvoj Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo ter drugih fakultet v 
okviru univerze«, je zapisano v Vladnem dokumentu RS. 
V minulih letih je bilo v tem mestnem svetu veliko razprav na temo univerze. Vaših 
očitkov, da se ne zavedamo njenega pomena za prostor, pa tudi vaših konstruktivnih 
pobud, ki so bile vselej podprte. 
Govorim o pismu o nameri vseh županskih kandidatov leta 2014, o spremembi OPPN-ja 
za območje ob Kornu z namenom izgradnje kampusa, o intenzivnem prizadevanju 
kabineta župana, da bi lastniki omogočili odkup tamkajšnjih zemljišč. 
Sprašujem vas, kje se je zalomilo. Kako vam je uspelo izgubiti ta dragulj? Če boste 
rekli, da ni še vse izgubljeno, bi si želeli, da imate prav, a hkrati težko verjeli, saj so 
rezervirana sredstva v ajdovskem proračunu največje jamstvo, da Ajdovci mislijo resno. 
In to prav oni, ki z univerzo od začetka niso hoteli imeti nobenega opravka. 

 
- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:   

Spraševala sem o ureditvi območja ob železniški postaji v povezavi z Evropsko 
prestolnico kulture, arhitekturnim natečajem in tako naprej. Odgovorili ste mi, da boste 
zaradi velikega zanimanja različnih deležnikov organizirali celovito predstavitev konec 
septembra zunaj seje mestnega sveta.  
Prosim, če se da, da pravočasno povabite na to predstavitev, ker se pogosto dogaja, da 
dobimo vabila za razno razne predstavitve prepozno in se težko organiziramo. 
Verjamem, da je težko, ampak potem tudi mi imamo kljub temu, da nas kdaj kaj zanima, 
težave z organizacijo časa.  
Vseeno pa glede na to, da sem postavila vprašanje na mestnem svetu, bi potem po tisti 
predstavitvi vendarle pričakovala bolj konkreten odgovor tudi na mestnem svetu, ker je 
vseeno drugačna teža kot na neki zunanji predstavitvi. In če se da ne ob treh, ampak 
popoldan. 

 
- svetnice Petre Kokoravec – naslednjo pobudo:       

V medijih smo zasledili, da želijo na Inštitutu Back To The Village mladim družinam, ki v 
Sloveniji izjemno težko pridejo do lastniškega stanovanja, v obliki neprofitnega projekta 
priskočiti na pomoč. Njihova ideja zajema naselje s 50 montažnimi hišami v velikosti 65 
m², ki jih bodo mlade družine lahko kupile po ceni 50.000 EUR. Realizacija naj bi 
zajemala tri faze: občina zagotovi ustrezno zemljišče, ki ga odstopi za namen reševanja 
stanovanjske problematike; z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in 
dobrodelnimi prireditvami se plačajo komunalna infrastruktura in dovozne poti; na 
zemljišču se postavi naselje približno 50 montažnih hiš, kjer bi vsaka stala približno 
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50.000 EUR. Za uresničitev ideje že iščejo 15.000 m² veliko zemljišče in k sodelovanju 
vabijo zainteresirane občine.  
V svetniški skupini Povezani menimo, da bi projekt lahko bil zelo zanimiv za reševanje 
stanovanjske stiske mladih družin, prav tako pa je gradnja manjših hiš za ta namen 
veliko primernejša kakor umeščanje blokovskega tipa objektov v vaška okolja.  
Zato v svetniški skupini Povezani dajemo pobudo, da občina resno in takoj začne z 
vsemi aktivnostmi, da se bo ta pilotni projekt v Sloveniji izvedel v naši občini. 

 
- svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje:       

Neuradno mi je bila podana informacija, da je bilo na eni izmed zadnjih sej Nadzornega 
odbora Stanovanjskega sklada zelo burno. Tema je bila nakup parcel za gradnjo 
stanovanj v Grgarju. Le-ta po obljubah vodstva občine in Stanovanjskega sklada bi se 
morala začeti že graditi oziroma bi morala biti skoraj že zgrajena. Svetnice in svetnike 
ste seznanjali, da bodo tam stanovanja za mlade, ki se bo gradila po principu javno- 
zasebno partnerstvo. Očitno iz tega ne bo nič, saj se je po mojih informacija zasebnik iz 
projekta umaknil. 
Torej zanima me, katere parcele je oziroma bo Stanovanjski sklad kupil po odločitvi 
Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada, po kakšni ceni, prosim za kopijo uradne 
cenitve teh zemljišč in ali so te parcele primerne za gradnjo stanovanj. Poleg tega 
prosim še za zapisnik seje Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada, kjer se je 
razpravljalo o teh nakupih ter stališče direktorja Stanovanjskega sklada o omenjeni 
zadevi. 

 
- svetnika Aleša Markočiča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:       

Postavil sem svetniško vprašanje v zvezi s poročilom razpisa Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica, ki je bil vezan na sofinanciranje obresti za kredite. Dobil 
sem polovični odgovor, in sicer da Stanovanjski sklad še ni zaključil razpisa. Je pa že 
skoraj tri mesece mimo. Morda, da ga je v teh štirinajstih dnevih. 
Ampak, ker nisem dobil dodatnih jasnih obrazložitev, bi prosil, če mi na naslednji seji 
Stanovanjski sklad poda jasno poročilo o zaključku tega razpisa. 
 

- svetnika Svita Trkmana – naslednje vprašanje:       
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je leta 2009 sprejel Odlok o mestnem gozdu 
Panovec (v nadaljevanju: Odlok), s katerim je Panovec razglasil za gozd s posebnim 
namenom, sredstva za izvajanje Odloka pa v proračunu MONG nikdar niso bila 
zagotovljena. Občinski upravi predlagamo, da pri pripravi rebalansa proračuna za leto 
2021 oziroma pri pripravi proračunov v prihodnjih letih to upošteva ter zagotovi 
proračunsko postavko v višini do 10.000 EUR, iz katere bo zagotovljeno redno 
financiranje dodatnih del v Panovcu za krepitev socialnih vlog gozda, ki so opredeljena 
v 8., 9. in 10. odstavku 2. člena Odloka.  
Obrazložitev:  
Pravni akti so mrtve črke na papirju, dokler niso zagotovljeni pogoji za uresničevanje 
določil, ki so z njimi opredeljena. MONG je s sprejemom Odloka naredila pomemben 
korak k ohranjanju Panovca in usklajevanju prostorske rabe v njem, s sprejemom pa se 
je zavezala, da bo posebni namen mestnega gozda zagotavljala s financiranjem 
dodatnih del, s katerimi se vzdržujejo in krepijo socialne vloge gozda, kot so 
rekreacijska, turistična ali poučna vloga. Mestni občini Nova Gorica zato predlagamo, 
da zagotovi redna finančna sredstva za odstranjevanje suhih in nevarnih dreves ob 
poteh, nadstandardno sanacijo poti po izvedeni sečnji in spravilu, postavitev in 
vzdrževanje turistično-rekreacijskih objektov ter vstopnih točk in druga dodatna dela, ki 
so opredeljena z Odlokom, ter s tem zagotovi ustrezno, varno in prijetno uporabniško 
izkušnjo vsem občankam in občanom, ki se v Panovec vsakodnevno odpravljajo, 
mestnemu gozdu pa status, ki mu pripada.  
Pravne podlage za uresničitev pobude:  
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- Odlok o mestnem gozdu Panovec  
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG.  
Materialne obveznosti, ki bodo nastale z uresničitvijo pobude:  
Materialne obveznosti bodo na letnem nivoju enake višini postavke v občinskem 
proračunu, za katero se bo občinska uprava odločila, vendar se lahko v celoti krijejo iz 
prihodkov, ki jih MONG v proračun prejme zaradi gospodarjenja z gozdovi in z gozdom 
povezanih dejavnosti (koncesijska dajatev za gospodarjenje z državnimi gozdovi, 
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki iz gospodarjenja z 
občinskimi gozdovi). Na ta način se sredstva iz gozdov v MONG vračajo nazaj v mestni 
gozd, ki ga občanke in občani najpogosteje uporabljajo. 
 

 - svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček - naslednjo pripombo na prejeti odgovor na 29. 
seji Mestnega sveta MONG, 29. julij 2021: 
Zahvaljujem se za odgovor na julijski seji v zvezi s pobudo za ureditev prometne 
signalizacije na odseku Ščedenske ceste od Veterinarskega zavoda do križišča na 
solkanski obvoznici. Res je, da se je na omenjenem delu postavila preventivna 
obvestilna signalizacija »pozor pešci in kolesarji« in omejitev 30 km na uro. Vendar za 
ureditev signalizacije z vzpostavitvijo dveh prometnih znakov ne opravlja svoje funkcije, 
ker sta znaka nameščena nepravilno. Za prometnim znakom, ki je postavljen pri 
Veterinarskem zavodu, sta dve prekinitvi s cestama, ki vodita v Pavšičevo naselje in 
Vardo. Drugi prometni znak pa je postavljen takoj za semaforiziranim križiščem pred 
odcepom Ulice Rada Simonitija. Razmere na tem odseku zato ostajajo nespremenjene.  
Ponovno poudarjam, da je za vse udeležence v prometu, tako imenovani kolesarji, 
pešci in otroci trenutna situacija na odseku neprimerna in nevarna. Zgodilo in dogaja se 
še vedno veliko število nesreč in trkov, ki predstavljajo zaenkrat samo materialno škodo. 
Bližnji stanovalci predlagajo, da razmislite o ureditvi enosmernega prometa v smeri 
izhoda ceste iz Varde do ceste vhoda v Ulico Rada Simonitija.  

 
- svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček – naslednja poziva na prejeti odgovor na 29. 

seji Mestnega sveta MONG, 29. julij 2021: 
 V zvezi z odvodnjavanjem na območju vinogradov pod Gradom Kromberk pa to. 

Najemnik vinogradov je uredil odvodnjavanje v skladu z načrtom, ki ga je potrdilo 
pristojno ministrstvo in ARSO, vendar je lastnik zemljišča država, ki je dolžna v skladu z 
zakonodajo urediti odvodnjo kompleksa tako, da ne povzroča škode na javni 
infrastrukturi in ostalih  stanovanjskih objektih. Kot mi je znano, je bila s strani občine že 
več kot pred enim letom poslana vloga za ureditev dokumentacije na ministrstvo, 
vendar od tam ni odgovora. Zato pozivam občinsko upravo, da takoj pošlje urgenco na 
pristojno ministrstvo, da se čimprej začne sanacija tega področja.  
Drugo. Prav tako obravnavajo na pristojnem ministrstvu vlogo sveta krajevne skupnosti 
za urejanje vodotokov na območju Bonetovšče–Fajdigovšče. Tudi v tem primeru 
pozivamo občinsko upravo, da takoj pošlje urgenco na pristojno ministrstvo, da se 
čimprej začne reševanje tega področja, kar bi prispevalo k zmanjšanju plazenja, 
obenem pa omogočilo tudi interne sanacije odvodnje. 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje nezadovoljstvo s prejetim 

odgovorom:     
 Ker sem odgovor na svoja vprašanja v zvezi s parkiranjem stanovalcev Cankarjeve 20 

in 22 med gradnjo prizidka zdravstvenega doma prejela le dan pred sejo, podajam na 
septembrski seji svoje nezadovoljstvo. Vprašanja so mi posredovali stanovalci, ki jih 
zanima naslednje. 
V vašem odgovoru je večkrat omenjena parkirna politika, ki naj bi urejala parkiranje z 
dovolilnicami. Stanovalce zanima, kdaj bo parkirna politika sprejeta. Želijo si zelo 
konkretnega odgovora – katerega leta in meseca. 
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 V odgovoru so omenjene tudi druge rešitve, v kolikor parkiranje z dovolilnicami ne bo 
smiselno in strokovno utemeljeno. Katere so te rešitve? 

 Omenjeno je, da bo v času gradnje parkirišče med Ulico Gradnikove brigade in Zorka 
Jelinčiča za občane brezplačno. Ali bo brezplačno za vse občane ali samo za tiste, ki 
bodo brez parkirišč zaradi gradnje? Če bo dovoljeno samo stanovalcem blokov, ki jih 
prizadeva gradnja, kako boste to uredili, da bo parkirišče namenjeno samo njim? Kako 
veste, koliko parkirišč je potrebnih za te stanovalce? Koliko parkirnih mest je na 
omenjenem parkirišču? Koliko parkirišč bo med gradnjo ukinjenih?  
Glede postavljanja ramp – namesto ramp bi bil dovolj prometni znak, ki označuje, da je 
v okolici stanovanjskih blokov parkiranje dovoljeno le za stanovalce blokov. Takih 
prometnih znakov je v mestu kar precej in tu ne bi šlo za nikakršno izjemo, ampak bi bil 
smiseln tudi pri drugih stanovanjskih blokih po celotni Cankarjevi ulici. Na parkirišču 
med Cankarjevo 20 in studiem RTV Slovenija bi tak prometni znak dovoljeval parkiranje 
stanovalcem blokov in zaposlenim na RTV Slovenija. 
 
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


