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Številka: 0110-0010/2021-7 
Nova Gorica, 28. julij 2021    
 
  

D O D A T N I  O D G O V O R 
 

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

 
 
 
 
28. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. junij 2021  
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 
 
1. SVETNICA ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ je izrazila naslednje nezadovoljstvo s 

podanim odgovorom ter postavila naslednje vprašanje:  
 

Bojim se, da mojega vprašanja niste razumeli, ali pa niste hoteli razumeti. Vse to kar 
piše v vašem odgovoru drži in je samo ponovitev tega, kar sem že sama zapisala v svoji 
pobudi. Nikakor pa s svojim odgovorom ne rešujete težav s parkiranjem stanovalcev na 
Cankarjevi ulici 20 in 22, ampak zgolj stanovalce na Ulici Gradnikove brigade. Z 
odgovorom, da bo parkirišče na Cankarjevi ulici urejala parkirna politika, stanovalcem 
popolnoma nič ne pomagate reševati težav s parkiranjem med gradnjo. Pravzaprav so 
me stanovalci opozorili, da dobivajo zelo različne informacije in po navedbah starejše 
stanovalke naj bi ji na občini zagotovili, da bodo stanovalci med gradnjo dobili 
dovolilnice za parkiranje, torej, da bo mogoče parkirati na parkirišču pred Cankarjevo 20 
samo z dovolilnico. Ker tega na video konferenčnem sestanku februarja niste potrdili, 
me zanima, kaj drži.  
Torej sprašujem, ali bodo stanovalci med gradnjo parkirne hiše in prizidka 
Zdravstvenega doma dobili parkirne dovolilnice, ki bi parkiranje pred Cankarjevo 20 
omogočile samo stanovalcem Cankarjeve 20 in 22. Če to ne drži, prosim za odgovor, 
kako boste tem stanovalcem omogočili parkiranje v neposredni bližini svojega doma. 
V odgovoru tudi niste pojasnili odločitve, zakaj stanovalcem ne bo mogoč odkup 
parkirnega mesta v novi parkirni hiši ampak zgolj najem. Zanima me tudi, zakaj so si 
nekateri stanovalci blokov v samem središču mesta lahko postavili rampo, ki 
onemogoča parkiranje ne stanovalcev. Mar tudi v Novi Gorici drži izrek iz Orwellove 
Živalske farme, vsi smo enakopravni, samo eni smo bolj oziroma vsi smo prebivalci 
tega mesta, samo eni so bolj.  

 
Občinska uprava in Kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor: 
Pridobitev dovolilnic za parkiranje je vezana na končni rezultat in izsledke parkirne politike, ki 
bo tudi podala usmeritve glede morebitnega parkiranja z dovolilnicami. V kolikor bo ta rešitev 
smiselna in strokovno utemeljena, bo tudi obveljala, sicer pa bodo predlagane druge rešitve, s 
katerimi bomo dolgoročno občankam in občanom zagotovili ustrezno število javnih parkirnih 
mest. 
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Glede vprašanj vezanih na gradnjo prizidka Zdravstvenega doma ponovno podajamo 
bistvena dejstva, ki so bila tudi javno predstavljena vsem stanovalcem bližnjih stolpnic, ki so 
za to izkazali interes: 

1. Obstoječe javno parkirišče za zdravstvenim domom bo nadomeščeno z garažno hišo, 
v kateri bo približno 2x več parkirnih mest, kot jih je sedaj na vseh parkiriščih območja 
gradnje 3. faze zdravstvenega doma. 

2. Dokler se ne zaključi priprava in izvedba parkirne politike in v času gradnje novega 
priključka Zdravstvenega doma, bo parkirišče na križišču Ulice Gradnikove brigade in 
Ulice Zorka Jelinčiča za občane brezplačno. S parkirno politiko se bo določilo obseg 
pravic parkiranja lastnikov v bližini obstoječih javnih parkirišč. 

3. S strani podjetja Mestne storitve d.o.o. bo v času gradnje pripravljena kalkulacija 
obračunavanja urnega/dnevnega/mesečnega/letnega najema parkirnih mest v garažni 
hiši pod zdravstvenim domom.  

4. Stanovalci okoliških stolpnic bodo pri najemu javnih parkirnih mest v novozgrajeni 
garaži prednostno obravnavani, cene zanje pa bodo postavljene »netržno« in 
pravočasno skomunicirane (med samo gradnjo) 

 
Glede postavljanja ramp na »zasebna« parkirišča ponavljamo županove besede iz seje, da 
se problematika rešuje in bo do konca tekočega mandata tudi predstavljena rešitev te 
problematike. Sočasno opozarjamo na dejstvo, da morajo za vzdrževanje parkirišč, ki niso 
javna, ampak pripadajo posameznim večstanovanjskim stavbam, skrbeti lastniki stanovanj (in 
pripadajočih parkirišč) sami, oz. upravniki posamezne večstanovanjske stavbe, kar se, sodeč 
po prejetih pobudah s strani nekateri solastnikov, v večini primerov ne kaže kot najboljša 
možnost za dobre medsosedske odnose. 
 
 

 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 


