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     4                                                       
Številka: 0110-0007/2021-2  
Nova Gorica, 5. maj 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
22. aprila 2021    

 
 
 
26. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. april 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 25. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
15. aprila 2021.   

●   

2. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
DAVORINA MAJHENIČA in mag. PRIMOŽA HVALE 
KAMENŠČKA, za ravnatelja Osnovne šole Branik.   

●   

3. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za 
leto 2020 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021 
za Mestno občino Nova Gorica.   

● 

 
  

4. Sklep o seznanitvi z dokumentom »Poslovno poročilo 
zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, 
Nova Gorica, za leto 2020«.  

●   

5. Sklep o seznanitvi z dokumentom »Poslovno 
poročilo Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina 2020«. 

●   

6. Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in o 
sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2021.  

●   

7. Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in o 
sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021.  

●   

8. O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča 
za zapuščene živali se opravi druga obravnava in se 
pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz 
razprave.  

●   

9. Sklep o sprejemu programov izvajanja gospodarskih ●   
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javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin ter 
vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2021.  

10. Sklep o določitvi cen grobnin in uporabe pokopališke 
infrastrukture v Mestni občini Nova Gorica.  

●   

11. Sklep o izdaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam 
Statuta javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, 
ki jih je sprejel Svet zavoda dne 25. 3. 2021 in 30. 3. 
2021. 

●   

12. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.  

●   

13.  Sklepi o soglasju za izplačilo dela plače za redno 
delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev za leto 2020 
(OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk, OŠ Kozara, 
OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Solkan, 
OŠ Šempas, Glasbena šola Nova Gorica, Ljudska 
univerza Nova Gorica, Vrtec Nova Gorica).  

●   

 
 

25. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. april 2021 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

11. Občinska uprava naj skupaj s Stanovanjskim skladom 
Mestne občine Nova Gorica čim prej pripravi podlage, 
ki bi zajele vsebine iz predloga Odloka o subvencijah 
mladim in mladim družinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova 
Gorica. 

 ●  

 
 

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. 

 ●1  

 
 
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. 

 ●  

 
 

11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019 

 
1 Gradivo (odlok) je v pripravi in bo obravnavano predvidoma na eni od prihodnjih sej mestnega sveta.  
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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. 

 ●  

 
 
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. 

 ●  

 
 
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: 
 

- svetnika Sebastjana Komela – naslednje vprašanje in naslednji predlog:   
Name so se obrnili prebivalci MONG zaradi noveliranega seznama kopalnih voda, ki je 
bil dne 8. 4. 2021 objavljen na spletni strani www.skupnostobcin.si. Le ta namreč 
obsega 41 kopalnih voda in ne več 48. Na noveliranem seznamu ni več Kopalnega 
območja Soča pri Solkanu. Glede na to, da je bilo o tem že veliko povedanega lani 
poleti, in glede na to koliko je ta prostor povezan s samim krajem Solkan in njegovimi, 
pa ne samo njegovimi, prebivalci, ne bom dodatno razpredal o pomembnosti tega 
območja za naše prebivalce. Po našem mnenju se morate vi kot župan in pa občinska 
uprava zavzeti, da do tega ne pride, saj na ta način izgubljamo enega najlepših kotičkov 
MONG-a, ki je s krajem kot takim neizbežno povezan že več kot 100 let. 
Ker je v tem obvestilu zabeleženo, da je mogoče dati predloge in pripombe na ta 
noveliran seznam in na osnutek Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti 
kopalnih voda do 29. 4. 2021 me zanima, ali ste se že oziroma ali se občinska uprava 
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namerava odzvati na ta noveliran seznam. 
Poleg tega predlagam, da se pripravi poročilo o omenjeni zadevi, da bodo prebivalci 
seznanjeni s potekom pogajanj s podjetjem Soške elektrarne, pristojnimi ministrstvi in 
pa seveda s civilno iniciativo. 

 

- svetnice Gordane Erdelić – naslednjo pobudo:   
Moja pobuda je sicer zelo podobna pobudi svetnika Komela in kljub temu, da ste že 
odgovorili, jo bom vseeno prebrala.  
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga črtanje območja reke Soče pri Solkanu iz 
seznama kopalnih voda. Mestna občina Nova Gorica naj skupaj s civilno iniciativo RADI 
IMAMO SOČO stopi v bran javni uporabi Soče in od pristojnih državnih institucij 
zahteva, da se omogoči dejanske pogoje varnejše uporabe reke za kopalce, ribiče, 
kajakaše in druge uporabnike na tem območju.  

 
- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednjo pobudo:      

Veseli me, da imamo po Evropski prestolnici kulture končno eno temo, ki je nad 
politična. Z vseh smeri prihajajo pobude za reševanje območja ob Soči in tudi z naše 
strani. Tudi sama sem tesno povezana s civilno iniciativo Radi imamo Sočo in podrobno 
seznanjena z vsemi aktivnostmi vsebinsko in kronološko, zato me toliko bolj čudi, da 
smo svetnice in svetniki dobili vaše stališče komaj deset minut pred sejo glede na to, da 
vem, da ste bili seznanjeni s stališčem iniciative bistveno prej. Moja pobuda in vsebina 
moje pobude sta oblikovani v bistvu pred 14.51 danes.  
Včeraj je civilna iniciativa Radi imamo Sočo začela z zbiranjem podpisov za večjo 
varnost kopanja v Soči, za pravico do sobivanja v Soči, za pravico do čiste Soče. Zakaj 
ravno včeraj? Ker se mudi. Ministrstvo za okolje in prostor namreč predlaga Vladi 
Republike Slovenije spremembo Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, kjer 
predvideva odvzem statusa kopalnih voda za Sočo pri Solkanu in Kanalu zaradi 
domnevnega neizpolnjevanja hidroloških razmer, ki pa so med drugim enake že 40 let.  
Vi župan to veste. S civilno iniciativo, ki vas je pozvala, da izpostavite problematiko na 
mestnem svetu, ste v stiku, pa vendar se zdi, da ribarite v kalnem, ne v Soči. Upam, da 
se motim. Vesela sem, da se motim in da ste se na predlog spremembe odzvali odločno 
in ostro ter ravnali v dobro ljudi in ste se zoperstavili težnjam po prepovedi kopanja in 
zaprtje prostora ob Soči, a tega do nekaj minut nazaj še nismo vedeli. Ampak očitno se 
niste še odzvali, se pa nameravate, kar je zelo lepo. Katerega prostora? Tistega, na 
katerega stavimo, ko govorimo o razvoju turizma, v kratkem bo v Solkanu dokončana 
brv, ki bo k Soči pripeljala še večje število rekreativcev, kolesarjev, sprehajalcev, v 
poletnem času tudi kopalcev. Tistega prostora, ki je s prebivalci ob Soči tako tesno 
povezan, da predstavlja že kulturno dediščino: parapet, perjvnca, žerjava skala, batel, 
bajerč, piloti, valovi, so izrazi, s katerimi smo zrasle generacije. Res je, tudi tistega 
prostora, kjer so se zgodile tragedije, ki jih moramo v prihodnje preprečiti skupaj.  
Vendar ne s prepovedjo, ki načrtno znižuje varnost kopalcev, saj nobena prepoved ne 
more preprečiti kopanja krajanov. To je enostavna, sprevržena, nerazumna, pohlepna 
poteza kapitala. 
Mestna občina Nova Gorica mora zavestno braniti Sočo in se zoperstaviti nerazumnim 
težnjam kapitala in države. Mestni svet mora ravnati v dobro svojega kraja in ljudi, 
braniti Sočo, nas zavezuje ne te le etika, ampak tudi slovenska ustava.  
Spoštovani župan, sprašujem vas, kaj boste ukrenili. Hkrati vam z namenom sprejetja 
odklonilnega stališča do predlagane spremembe uredbe ob morebitnem soglasju večine 
vodij svetniških skupin predlagam čimprejšnji sklic izredne seje mestnega sveta na 
temo omenjene problematike, kot določa 23. člen Poslovnika Mestnega sveta MONG. 
Predlagam, da na sejo povabimo tudi predstavnike civilne iniciative Radi imamo Sočo. 
Rada imam Sočo, želim verjeti, da jo imamo vsi. 

 
- svetnice mag. Elene Zavadlav Ušaj – naslednje vprašanje:      



 

5 

Na Cankarjevi ulici 74 in 76 so še vedno postavljene ulične svetilke, ki so bile tja 
nameščene že ob gradnji bloka, to je v davnem letu 1976. Od takrat dalje niso bile 
zamenjane kljub temu, da so pred ostalimi stanovanjskimi bloki v tej isti ulici bile v večini 
že zamenjane, ponekod tudi dvakrat. Tu govorimo o zamenjavi le šestih uličnih svetilk, 
ki so že na zunanji videz nespodobne za naše mesto. Poleg tega pa so postavljene ob 
stanovanjskih blokih, ki so prvi v vrsti in tik ob glavni cesti ter križišču kar pomeni, da so 
vsem na očeh, tako občanom in občankam kot tudi turistom, ki mesto obiščejo. Polovica 
izmed njih pa tudi ne sveti, kar pomeni tudi veliko nevarnost za stanovalce v teh blokih, 
ker ne vidijo kam stopajo. Za invalidne osebe, ki tam stanujejo je pa problem ne 
osvetlitve površine še toliko večji.  
Ker so v proračunu za letošnje leto za ta namen rezervirana sredstva, me zanima, kdaj 
se bodo izvedle zamenjave.  

 
- svetnika Otona Mozetiča – naslednje vprašanje:      

Predstavniki zainteresirane javnosti - predlagatelji ureditve vrta na gradu Rihemberk, v 
okviru izvedbe participativnega proračuna 2018 in krajani Branika sprašujejo, kaj se 
dogaja v zvezi z izvedbo sicer regularno izglasovanega projekta. Radi bi pojasnilo, 
zakaj izvedba projekta tako zamuja in informacijo o tem kdaj bo izveden. 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednje vprašanje:       

Pred štirimi meseci smo dobili laskavi naziv EPK 2025. Prosim za podroben opis 
aktivnosti, ki so predvidene za realizacijo v letu 2021 in v kateri fazi so danes. Glede na 
to, da mora Ministrstvo za kulturo nakazati denar, namenjen projektu, slovenskemu 
javnemu zavodu, bi pričakovala, da bi ta moral biti že zdavnaj ustanovljen. Glede na to, 
da še ni, me zanima, kdaj bo, če bo in kdo (oseba z imenom in priimkom) je odgovoren 
za izpeljavo tega projekta? Najbrž veste, da zamujate na celi črti. 

 
- svetnika Aleša Markočiča - naslednje vprašanje:      

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je 6. 3. 2020 objavilo 
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik 
varstva in začasnih namestitev za starejše s ciljem vzpostavitev vsaj 30 novih enot od 
tega predvidoma 20 enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in 10 enot za 
zagotavljanje začasnih namestitev. Skupna višina nepovratnih sredstev je znašala 21,5 
milijona evrov. Za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija 11,6 
milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 9,9 milijona evrov. 
Razpisani so bili kar štirje roki za oddajo investicijskih projektov. Z zadovoljstvom lahko 
ugotovimo, da je bil na zadevnem razpisu uspešen Dom upokojencev Nova Gorica s 
projektoma Hiša dobre volje Ajdovščina (dnevno varstvo) in Dnevni center Komen 
(dnevno varstvo) ter Dom upokojencev Gradišče s projektom Novogradnja (prizidava) 
dnevnega centra in začasnih namestitev. Potrebe po dnevnem centru za varstvo 
starejših občanov pa so tudi v naši občini velike in to je nespodbitno dejstvo.  

Zato se je tudi v rebalansu proračuna za leto 2019 za projekt novega dnevnega centra 
za starejše v pritličju Erjavčeve 39 namenilo 20.000,00 EUR za projektno 
dokumentacijo. Za projekt, ki smo ga vsi svetniki tega sklica podpirali in ga še danes 
podpiramo.  
V svetniški skupini Povezani pa smo zelo razočarani nad dejstvom, da se Mestna 
občina Nova Gorica v sodelovanju z Domom upokojencev Nova Gorca na ponujeno 
priložnost pridobitve nepovratnih sredstev za ta nujen projekt ni ustrezno pripravila in 
posledično zamudila ponujeno priložnost. In tako imamo danes še en projekt, ki se bo 
izpeljal izključno z lastnimi sredstvi, kot izhaja iz proračuna za leto 2021, v katerem je 
namenjenih 200.000,00 EUR. 
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Župana sprašujemo, ali je Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Domom 
upokojencev Nova Gorica na zadevni razpis oddala vlogo, če ne, zakaj ne oziroma iz 
kakšnih razlogov je bila na razpisu neuspešna? 
 
Gre za 200.000,00 EUR izgubljenih nepovratnih sredstev, s katerimi bil lahko na primer 
za 35% povečali obstoječa sredstva za izvajanje Programa pomoči na domu in 
posledično občutno zmanjšali obremenitev za uporabnike ali pa na primer za dvakrat 
povečali sredstva za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva ali za …. 

 
- svetnika Aleša Dugulina – naslednje vprašanje:      

Pobuda, ki jo je na prejšnji seji dala podžupanja ga. Damjana Pavlica v zvezi z 
defibrilatorji, ki so bili po nekaterih krajevnih skupnostih ukradeni, se mi zdi malo 
nenavadna.   
Zakaj nenavadna? Ker si odgovorni iz koalicijskega vrha občine dajejo vprašanja, ki bi 
jih morali rešiti takoj po tem neljubem dogodku, ko gre za tako pomembno zadevo kot je 
preventiva občanov.  
Zato apeliram župana, da se nemudoma zagotovi nove defibrilatorje iz proračunskih 
sredstev občine in se jih namesti po posameznih krajevnih skupnostih, zavedajoč se, da 
je občina namenjena občanom, še posebno takrat, ko se ti znajdejo izven zdravstvenih 
ustanov v okoliščinah, kjer je potrebno reševati njihova življenja.  

 
- svetnika Antona Kosmačina – naslednjo pobudo:     

Gospod župan, že na decembrski seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica sem 
podal pobudo, da uvrstite na sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica cenitve 
in ceno za omenjene cenitve iz leta 2019 in 2020, a ste mi odgovorili, da uvrščate za 
čas korona krize na dnevni red mestnega sveta samo točke, ki so neobhodne za 
delovanje občinske uprave in javnih služb.  
Vključno z današnjim dnevnim redom opažam, da uvrščate na dnevne rede sej 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica tudi točke, ki niso neobhodne za delovanje 
občinske uprave in javnih služb, zato vas vljudno prosim, da na majsko sejo Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica v tem letu uvrstite to točko na dnevni red. 

 
- svetnika mag. Marka Rusjana – skladno s 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednji predlog (za 27. sejo ms):     
Uradna podpora Mestne občine Nova Gorica Paradi ponosa v mestih Nova Gorica in 
Gorica. 
Društvo FVG Pride, ki deluje v sosednji deželi Furlaniji, je najavilo, da namerava 4. 
septembra 2021 prirediti parado ponosa na ulicah Gorice in Nove Gorice.  
Takšno namero lahko le pozdravim in izrazim podporo organizaciji čezmejne Parade 
ponosa, ki bo 4. septembra letos potekala po ulicah Nove Gorice in Gorice. 
Parada ponosa bo s prečkanjem meje simbolično podrla pregrado do pravic LGBTI+ in 
drugih skupnosti, ter s tem povezala goriško somestje v podpori in solidarnosti pri 
uresničitvi pravičnejše in bolj humane družbe. V stranki Levica smo prepričani, da je 
parada ponosa kot javna, vidna, ozaveščena politična manifestacija nujna. Aktivistični 
boj za človekove pravice, dostojanstvo in spoštljivo življenje vseh, ne glede na spol, 
starost, raso, spolno usmerjenost, kulturo, narodno ali etnično pripadnost, socialni izvor, 
gmotno stanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino, ostaja nujen. 
Parada ponosa je upor, rojen iz boja zatiranih proti nasilju vladajočih. Obenem pa 
takšen dogodek pomembno vpliva na zavest vseh ljudi, da so vse spolne usmeritve 
enakopravne in da diskriminacija na podlagi osebne okoliščine ni zaželjena. 

Mineva namreč dvainpetdeset let, odkar je iskra stonewallskega upora zanetila požar. 
Kot mnoge revolucije je tudi ta vzplamtela proti nasilju sistema nad manjšinami. Junija 
leta 1969 se je v New Yorku policija znesla nad geji, lezbijkami in trans osebami, mnogi 
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med katerimi so bili latino ali afroameriške pripadnosti. Te skupine so petdeseta leta 
macarthijevske Amerike in tudi hipijevska šestdeseta in zgodnja sedemdeseta leta 
preživeli v stigmi, v strahu in v ilegali. Sorodne duše so iskali v socialnem getu. Tam se 
je zgodil upor, ki pomeni zgodovinski mejnik in začetek paradnega gibanja po vsem 
svetu. 
 
V vzhodno Evropo je pojem parade uvožen z zahoda v tranzicijskih kontekstih. Leta 
2001 smo imeli v Ljubljani »Obvoznico mimo nestrpnosti«, ki velja za prvo parado pri 
nas. Nastala je kot spontani odziv na homofobni izgon kanadskega gejevskega pesnika 
Jeana Paoula Daousta in slovenskega pesnika Braneta Mozetiča iz enega izmed 
ljubljanskih lokalov. Organizirana je bila brez posebnih priprav in brez denarnih 
sredstev, sledilo pa ji je še veliko ponosnih parad. Pionirji in pionirke so pred desetletji 
postavili homoseksualnost v vidno polje, odprli prostor za prodor v politični in družbeni 
diskurz. Danes parade ponosa ostajajo še naprej potrebne zaradi ponovno naraščajoče 
nestrpnosti do vseh drugih in drugačnih. 

Mestna občina Nova Gorica bi s častnim pokroviteljstvom dala pomemben signal, da 
spoštuje raznolikost vseh ljudi na ožjem in širšem območju Goriške. Hkrati bi bil to še 
eden od pomembnih korakov proti skupnemu projektu EPK-ja. 

Predlagam, da Mestna občina Nova Gorica ponudi častno pokroviteljstvo nad parado 
ponosa 4. septembra 2021 in dogodek vključi v sklop prazničnih dogodkov ob 
občinskem prazniku. Obenem pa pozove tudi sosednjo občino Gorica k skupnemu 
častnemu pokroviteljstvu. 
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