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Številka: 0110-0005/2022-1 
Nova Gorica, 14. april 2022     
 
 
  

O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 

                           PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
  
36. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. marec 2022 
 
 
1. SVETNIK SAŠO KOGOVŠEK je podal naslednji predlog:    
 

Za potrebe nemotene vadbe in izvedbo aktivnosti nogometnih šol v Novi Gorici 
predlagam, da se dokončno uredi nogometno igrišče ob Kornu. 
 
Potrebe po vadbenih površinah so velike, saj imamo v Novi Gorici kar nekaj nogometnih 
nadobudnežev, ki pa morajo žal trenirati v skoraj nemogočih pogojih, na majhnih 
površinah in na enem igrišču po več ekip skupaj. Predvsem je tu v ospredju igrišče z 
umetno travo v Športnem parku, ki je pa je za nemoteno vadbo vseh otrok premajhno. 
 
Zato predlagam, da se dokončno uredi igrišče ob Kornu z naravno travo in se v ta 
namen nameni dodatna sredstva v proračunu. V tem kontekstu predlagam, da se na tej 
površini naredi dve igrišči in namesti reflektorje tako, da se bo lahko vadba tudi na tem 
igrišču nemoteno izvajala vse leto. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Strinjamo se z ugotovitvijo, da v mestu primanjkuje nogometnih vadbenih površin in da je 
nogometno igrišče z umetno travo maksimalno obremenjeno. Da bi situacijo vsaj malo omilili, 
bomo primerno sanirali igrišče z umetno travo ob Osnovni šoli Kozara, ki je primarno 
namenjeno najmlajšim selekcijam. 
 
Športne površine ob Kornu so bile povečane in urejene tako, da se nanje lahko umesti dve 
igrišči namesto dosedanjega enega igrišča, in sicer v skladu s projektno dokumentacijo – eno 
igrišče dimenzij 100x60m in eno dimenzij 90x50m. 
 
Z urejanjem športnih površin na območju ob Kornu bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj 
želimo, da bi se razvilo v pomembno športno področje. V proračunu za leto 2022 namenskih 
sredstev za ta namen ni, bomo pa predlog vnesli v seznam potrebnih investicij za prihodnja 
leta.      
 
 
2. SVETNICA MAG. ELENA ZAVADLAV UŠAJ je postavila naslednje vprašanje:    

 

V Mestni občini Nova Gorica je v okviru participativnega proračuna sredstva pridobil 
projekt »Ureditev večnamenskega prostora – ŠRC Solkan (Karavla)«. To je sedanji 
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prostor pokritega kotalkališča. Projekt naj bi reševal težavo, ker Solkan nima 
večnamenskega prostora za druženje krajank in krajanov za izvajanje športih, kulturnih 
in družabnih aktivnosti. Ta prostor naj bi preobrazili v večnamenski prostor.  
 
Ker so bili v prijavi navedeni tudi različni športi kot npr. nogomet, košarka, rokomet, 
odbojka in tudi družabni dogodki, obstaja bojazen nekateri uporabnikov, ki so prostor do 
sedaj uporabljali, da se bo ploščad prostora s tako širokim spektrom različnih namenov 
poškodovala. Kajti vsak šport uporablja svoje rekvizite za izvajanje. Družabni dogodki 
pa lahko pustijo na tleh razne sladke madeže od pijače in tudi hrane.  
 
Zato v imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke postavljam svetniško 
vprašanje in tudi za razjasnitev, kako se prostor namerava urediti, da bo primeren za 
vse uporabnike, tako za različne športe kot tudi družabne dogodbe brez da bi prišlo do 
poškodb na tleh in v nadaljevanju kdo bo lahko uporabnik tega prostora in na kakšen 
način se ga namerava oddajati, tako glede dostopnosti kot tudi vzdrževanja. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: 
Dela pri urejanju prostora ob nekdanji vojaški mejni postojanki v Solkanu v lasti Krajevne 
skupnosti Solkan (ŠRC Karavla) zajemajo predvsem zamenjavo razsvetljave, postavitev 
zaščitne mreže, nabavo mobilnih športnih rekvizitov in druga manjša popravila. 
 
Že do sedaj je bil objekt namenjen paleti dogodkov, tudi organizaciji družabnih dogodkov. V 
sodelovanju s poglavitnimi uporabniki bo Krajevna skupnost Solkan pripravila tudi načrt 
nadaljnje uporabe. 
  
 
3. SVETNIK SVIT TRKMAN je podal naslednjo pobudo:    
 

V imenu svetniške skupine Goriška.si dajem pobudo Stanovanjskemu skladu MONG in 
občinski upravi, da pripravita predlog spremembe Pravilnika o dodeljevanju najemnih 
stanovanj v najem mladim, in sicer tako, da se starostna lestvica, ki opredeljuje mlade 
družine, zviša za oba od staršev na 35 let, dopolnjenih v letu razpisa.  
 
Z mejo 35 let bi privabili širši nabor mladih, tudi takih, ki so za nekaj let po študiju ostali 
v drugih okoljih in bi jih mogoče s tem lažje privabili nazaj v rodno občino. Z višjo 
starostno mejo razširimo nabor tudi na tiste, ki že imajo resne zaposlitve. Nenazadnje 
pa se s tem uskladi starostni pogoj, ki opredeljuje mlade družine pri razpisu za 
subvencioniranje obrestne mere, ki smo ga uspešno izvedli v lanskem letu, in 
pričakujemo, da bo tudi letos čimprej objavljen, kakor tudi pri starostnih merilih za 
dodeljevanje neprofitnih stanovanj.  

 
Občinska uprava in Stanovanjski sklad MONG sta posredovala naslednji odgovor: 
Pobudo svetnika smo preučili in bomo pripravili ustrezne spremembe akta, ki bi jih 
obravnavali na eni od prihajajočih sej mestnega sveta MONG. 
 
 
4. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je postavil naslednje vprašanje:    
 

V Statutu Mestne občine Nova Gorica so v členih od 28 do 33 natančno določene 
naloge in pristojnosti, ki jih ima župan.  
 
Med naštetimi pa ne najdemo pravice imenovati predstavnike mestne občine v 
nadzorne svete gospodarskih družb v delni lasti Mestne občine Nova Gorica, v kateri 
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ima kapitalske naložbe. Je pa v Zakonu o javnih financah RS v 71. členu predpisano, da 
zagotavlja izvajanje nadzora nad poslovanjem in izvajanjem potrjenih programov organ 
občinske uprave, ki je pristojen za finance. 

 
Župan, sprašujem vas, kdo predstavlja kapital MONG v nadzornih svetih družb 
Komunala d. d., ViK d. d. in Hit. d. d. 

 
Sprašujem vas tudi, kdo jih je na te funkcije imenoval in na podlagi katerih zakonov. 

 
Kabinet župana in občinska uprava sta podala naslednji odgovor:   
Člane nadzornega sveta imenuje skupščina skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe 
in svojimi akti. V nadzornih svetih omenjenih delniških družb so naslednji člani, ki jih je 
predlagala Mestna občina Nova Gorica: 

- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. – Luka Gaberščik, 
- Komunala d. d. Nova Gorica – David Srebrnič, 
- HIT d. d. Nova Gorica – Tina Kikelj. 
 

Ker v aktih Mestne občine Nova Gorica ni opredeljeno, kdo je upravičen predlagatelj, je 
predloge v zgornjih primerih podal župan kot zakoniti zastopnik občine. S ciljem ustrezne 
ureditve tega vprašanja je potrebno pristopiti k pripravi ustreznih aktov. 
  
 
5. SVETNIK ANTON HAREJ je podal naslednjo pobudo:         
 

Moja pobuda gre v Zdravstveni dom Nova Gorica. Za naročanje v Zdravstvenem domu 
Nova Gorica sta na voljo dve varianti: ali naročanje po telefonu ali pa naročanje preko 
aplikacije »Gospodar zdravja«. Prva varianta prepogosto zvoni v prazno, druga varianta 
pa je izjemno, izjemno zakomplicirana. Za posledico imamo situacijo, da imajo starejši 
ljudje otežen dostop do zdravnika, do zdravstvenih storitev. Sistem je zakompliciran 
celo za mlajše paciente, ki so vešči digitalne tehnologije. 
 
Predlagam, da občina z Zdravstvenim domom Nova Gorica poišče ustreznejši način za 
naročanje oziroma, da se omogoči občanom tudi naročanje preko navadne elektronske 
pošte ali naročanje v ambulantah preko uradnih ur, saj mora biti zdravstvo dostopno, 
trenutno žal to ni primerno urejeno.  

 
Občinska uprava in Zdravstveni dom Nova Gorica sta posredovala naslednji odgovor: 
V Zdravstvenem domu Nova Gorica sta na voljo dva načina za dosegljivost ambulant, in sicer 
sta to telefonska in elektronska dosegljivost.  
 
Zavedamo se, da je telefonska dosegljivost težava v ambulantah družinske medicine in 
pediatričnih dispanzerjev. Razlog za to je, da ekipe ambulant na primarnem nivoju nimajo 
predvidenega in plačanega ustreznega strokovnega kadra, veščega triaže in strokovnega 
svetovanja, ki bi bil namenjen telefonski komunikaciji. Zdravnik se med pregledovanjem 
pacientov na telefone ne more javljati, medicinska sestra pa mora poleg telefonske 
komunikacije  opraviti vse svoje ostalo strokovno in administrativno delo. V času, ko opravlja 
svoje druge delovne obveznosti, se na telefon ne more javljati. Prav tako je težava v 
zasedenosti telefonskih linij velik del ordinacijskega časa, saj lahko medicinska sestra hkrati 
govori le z enim pacientom.  
 
Nekoliko bo težavo omilil nov klicni center, ki ga bo Zdravstveni dom Nova Gorica lahko 
vzpostavil s pomočjo administrativnega kadra, ki je bil na novo priznan v letošnjem splošnem 
dogovoru, vendar to situacije ne bo rešilo. Zavedati se je namreč potrebno, da deluje primarni 
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nivo po principu triaže, ki pa je administrativni kader ne zna in ne more izvajati. Rešitev 
problema je potrebno iskati na sistemski ravni, in sicer s širitvijo mreže ambulant družinske 
medicine in primarne pediatrije. Z večanjem števila ambulant bodo obstoječe ambulante manj 
obremenjene in bo dostopnost lažja. Glavna ovira za to je pomanjkanje zdravnikov družinske 
medicine in primarne pediatrije, ki pa jo bo, kot opozarjamo že vsaj 10 let, potrebno nasloviti 
na državni ravni. Drugi del rešitve je vzpostavitev ustrezne kadrovske sestave ekipe 
družinske medicine in pediatrije na način, da bomo imeli ves ordinacijski čas v ekipi dostopno 
strokovno osebo, ki se bo lahko kompetentno javljala na telefone, ustrezno triažirala paciente 
glede na simptome in pacientom tudi ustrezno svetovala. Tudi ta del rešitve bo potrebno 
naslavljati na sistemski ravni.  
 
V skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zdravstveni izvajalci pri svoji 
komunikaciji s pacienti ne smemo uporabljati nezavarovanih elektronskih poti, kamor paše 
tudi klasična e-pošta (14. člen ZVOP-1, mnenje Informacijskega pooblaščenca št: 0712-
1/2015/686). Sama želja pacienta po tem, da dobi svoje podatke na e-naslov, ne izniči 
omenjenih zahtev ZVOP-1. Elektronska aplikacija, ki jo uporablja ZD Nova Gorica, omogoča 
ureditev zahtevanih varnih elektronskih poti v skladu z zakonodajo. V primeru Gospodarja 
zdravja gre za uveljavljeno profesionalno zdravstveno platformo, ki jo uporabljajo ambulante 
za delo in komunikacijo s pacienti tako v javnih zdravstvenih ustanovah kot zasebniki. Kot 
profesionalna zdravstvena platforma je pod rednimi nadzori naročnikov (zdravstvenih 
ustanov) kot tudi  pristojnih nadzornih organov. V sistem je vgrajena kombinacija večjih 
zaščitnih mehanizmov, ki zagotavljajo njihovo najvišjo zaščito. Podatki so med prenosom 
ustrezno varovani in šifrirani. 
 
Pomemben delež pacientov omenjeno elektronsko komunikacijo brez večjih težav uporablja, 
seveda pa se zavedamo, da tovrsten način komuniciranja ni primeren za vsakogar. Opozorili 
bi še, da je tovrstna komunikacija uporabna predvsem za krajše in enostavnejše zadeve, kot 
so naročanje receptov, kontrolnih napotnic, enostavnih sporočil glede bolniškega staleža, 
izkazuje pa se za neprimerno in nevarno pri opisovanju simptomov ter bolj kompleksnih 
zadevah. Zakonsko so ambulante dolžne zagotavljati 24-urno elektronsko dostopnost za 
naročanje na pregled, niso pa dolžne zagotavljati 24-urne možnosti e-posveta. 
 
 
6. SVETNICA VIDA ŠKRLJ je podala naslednji predlog:         

 
Nekaj občanov se je obrnilo na našo svetniško skupino in opozorilo na težave zaradi 
omejenega dežurstva med vikendi v Zdravstvenem domu Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo. Dežurstvo je v omenjeni ustanovi organizirano v Stomatološki 
polikliniki ob sobotah, nedeljah in praznikih  od 8. do 12. ure. V ostalem času 
zobozdravstvene oskrbe ter pomoči odraslim in otrokom dejansko ni.  

 
Vsak od nas je (verjamem) kdaj imel zobobol in zna povedati, kako hudo je prenašati 
tovrstne bolečine in čakati na pomoč. Posebej je hudo, ko gre za otroke. Ljudje so se v 
taki stiski prisiljeni voziti za pomoč v Ljubljano, pomembno je opozoriti, da (žal) nimajo 
vsi teh možnosti.  

 
Na spletni strani Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo je zapisano poslanstvo 
navedene ustanove: osnovna dolžnost zdravstvenih delavcev je varovati zdravje, 
preprečevati in zdraviti bolezni ter lajšati bolečine.  

 
Mestni občini Nova Gorica predlagam, da skupaj z navedeno pristojno ustanovo in v 
sodelovanju z ostalimi občinami ustanoviteljicami poišče rešitev za podaljšanje 
dežurstva na področju zobozdravstva.  
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Občinska uprava in Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (ZDZV) 
sta posredovala naslednji odgovor: 
Na osnovi pogodbe z ZZZS krije le-ta ZDZV stroške delovanja dežurne ambulante od 8.00 do 
12.00 ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
 
Ob vikendih in praznikih prihaja od 10 do 15 pacientov na dan in zobozdravniki po potrebi tudi 
podaljšajo ordinacijski čas. To pomeni na vikend maksimalno 30 pacientov. Zaradi Covida-19 
so v ZDZV imeli v zadnjih dveh letih še poseben režim. V času zaprtja ambulant sta dve 
dežurni ambulanti delovali celodnevno. Sedaj deluje ambulanta skladno s pogodbo z ZZZS-
jem. Za Covid paciente pa imajo poseben protokol in jih sprejemajo posebej, o čemer so vsi 
zobozdravniki, vključno s koncesionarji, seznanjeni in poznajo protokol. 
 
V Ljubljani je v popoldanskem, večernem in nočnem času organizirana samoplačniška 
ambulanta za NMP, ker je frekvenca obiskov, potreba, večja tudi zaradi večjega števila 
prebivalcev. Za prebivalce Mestne občine Ljubljana je storitev brezplačna (krije Mestna 
občina Ljubljana) za ostale pa je samoplačniška. Pri tem moramo poudariti, da je organizacija 
takšne NMP vezana tudi na kadrovsko razpoložljivost in finančna sredstva. 
 
Ker je frekvenca obiskov, potreba, v naši regiji precej manjša, ocenjujemo, da je delovanje 
takšne ambulante v popoldanskem in nočnem času nepotrebno, poleg vsega pa tudi zelo 
nerentabilno. ZDZV ne razpolaga z dovolj sredstvi za kritje stroškov popoldanskega in 
večernega dežurstva ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
 
Kljub vsemu ima pacient še vedno možnost, da se oglasi v Urgentnem centru tudi popoldan, 
zvečer in ponoči za protibolečinsko terapijo. V kolikor pacientu tudi na urgenci ne morejo 
pomagati, pa je običajno napoten v Ljubljano k dežurnemu zobozdravniku. Takšnih primerov 
pa je po naših podatkih zanemarljivo število. 
 
 
7. SVETNICA VIDA ŠKRLJ je v imenu odbora za socialno varstvo in zdravstvo podala 

naslednji predlog:         
 

Na januarski seji odbora za socialno varstvo in zdravstvo smo ob obravnavi ekonomske 
cene pomoči na domu ugotovili, da ima Dom upokojencev Nova Gorica težave zaradi 
iztrošenega voznega parka in zaradi tega je odbor v mestni občini oddelku za družbene 
dejavnosti naložil, naj skupaj z Domom upokojencev napravi pregled in predlaga 
ukrepe.  
 
To poročilo so omenjeni pripravili za sejo odbora, ki smo jo imeli v ponedeljek, 21. 
marca. Ob tej priliki je odbor sprejel naslednji sklep: »Odbor se je seznanil z odgovorom 
oddelka za družbene dejavnosti, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Domom 
upokojencev v zvezi s problematiko iztrošenega voznega parka, in sklenil predlagati 
mestni občini, naj v vsakoletnem proračunu zagotovi sredstva za nabavo dveh vozil za 
potrebe izvajanja socialno varstvene pomoči družini na domu kot socialne oskrbe na 
domu v Mestni občini Nova Gorica, vse dokler ne bo doseženo optimalno število 
petnajstih vozil v voznem parku te inštitucije.« 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Pobudo svetnice sprejemamo in jo bomo redno umeščali v predloge prihajajočih proračunov. 
Izvajalec pomoči na domu trenutno razpolaga z 12 avtomobili, skupaj z MONG pa je bil 
opravljen temeljit pregled vozil za izvajanje službe pomoči na domu. Strinjamo se, da bi bilo 
potrebno za kvalitetno izvajanje te storitve v naslednjih letih poskrbeti za posodobitev in širitev 
voznega parka. V letošnjem letu sta bili tako že predani v upravljanje dve osebni vozili, ki ju je 
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s proračunskimi sredstvi kupila Mestna občina Nova Gorica. Eno vozilo je zamenjalo 
dotrajano vozilo, ki je bilo aprila izločeno iz prometa.  
 
 
8. SVETNIK MAG. MARKO RUSJAN je podal naslednjo pobudo:     

 
Imam bolj kratek predlog oziroma pobudo, in sicer v zvezi z izvajanjem glasovanja na 
sejah mestnega sveta. S tem programom, ki ga imamo na voljo, je tako, da v času 
poteka glasovanja lahko vidimo, kdo kako glasuje.  
 
Menim, da bi bilo dosti boljše, če bi bilo to urejeno tako, da v bistvu ne bi videli svetnike, 
kdo za koga glasuje do izteka časa, se pravi, da bi se šele ob izteku glasovanja pojavil 
rezultat in kdo je kako glasoval. Mislim, da bi bilo to dosti bolj demokratično, ker bi s tem 
preprečili, da tekom časa, ki poteka, preračunljivo glasovanje svetnic in svetnikov in bi v 
bistvu bila res volja svetnikov bolje izražena.  
 
Moja pobuda je, da bi vsaj do naslednjega mandata to programsko tako spremenili, da 
bi se šele ob izteku časa glasovanja pokazali rezultati in kdo je kako glasoval. 
 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Svetnikovo pobudo sprejemamo, saj se popolnoma zavedamo zastarelosti in iztrošenosti 
obstoječega glasovalnega sistema. Zato nameravamo v prihodnjem proračunu pristopiti k 
nakupu novega, zmogljivejšega glasovalnega sistema, ki bi omogočal tudi predlagani način 
glasovanja. Obstoječo glasovalno napravo Optimus smo kupili davnega leta 2007 in žal 
predlagane funkcije ne podpira, niso pa možne niti nadgradnje v tej smeri, saj je bil ponudnik 
sistema likvidiran v stečajnem postopku. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 
 
 
1. SVETNIK EGON DOLENC je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetimi odgovori in 

postavil naslednja vprašanja:           
 

Verjamem, da je zaradi nepravilnosti, ki se vlečejo že leta, težko vzpostaviti 
takojšnje zakonito poslovanje. Predvsem je tukaj zelo pomemben podatek, kdaj 
so bili pristojni na MONG v tem mandatu obveščeni o takem, lahko rečemo, 
»kaotičnem« stanju? 
 
Z odgovori nisem bil zadovoljen, zato na podane odgovore podajam komentar in 
v skladu z 21. členom Poslovnika Mestnega sveta MONG občinski upravi in 
županu postavljam naslednja svetniška vprašanja (vse obarvano z rdečo barvo). 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Odgovor bo svetniku posredovan naknadno. 
 
 
                                                                                                    Miran Ljucovič 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       


