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Številka: 0110-4/2020-1  
Nova Gorica, 3. september 2020                                                                                                                                                                                                                                                                      

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
23. julija 2020  

 
 
 

17. SEJA MESTNEGA SVETA,  23. julij 2020 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 16. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
24. junija 2020   

●   

2. Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 v obdobju od 
1. 1. 2020 do 30. 6. 2020   

●   

3. 
 

Sklep, da se o predlogu Odloka o izvajanju 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe oziroma mnenja iz razprave. 

 ●  

4. Sklep, da se o predlogu Odloka o koncesiji za 
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova 
Gorica opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge, pripombe oziroma mnenja iz razprave. 

 ●  

5. Sklep o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za 
trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica 
(2020-2022)   

●   

6. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova 
Gorica 

● 

 
  

7. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave 
Občinskega prostorskega načrta KOTALKALIŠČE  

●   

8. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020 – rebalans 1    

●   

9. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. 
o. Branik 

●   

10. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju 
Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-
19 

●   

11. Sklep o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na ●   
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območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev 
epidemije COVID–19 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica  

●   

13. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica občinski 
upravi nalaga, da se nadaljujejo aktivnosti za 
vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske 
otroke pod okriljem Osnovne šole Kozara Nova 
Gorica, ki se bo izvajal v prostorih Vrtca Nova Gorica. 
Občinska uprava naj poroča o poteku aktivnosti na 
seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v 
novembru 2020. 

 ●  

14. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v 
javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih 
pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019 

●   

15.  Sklep o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za 
starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program 
lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za 
leti 2020 in 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. 

 ●  

 
 
9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 
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13.  Sklep o priporočilu Kulturnemu domu Nova Gorica, da 
začne z izboljševanjem dostopnosti invalidom na 
kulturne dogodke 

  ●1 

14. Sklep, da je potrebno razmisliti o umestnosti umestitve 
Kulturno-informacijske stične točke v Javni zavod za 
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 

 ●  

 
 
8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

10. Občinska uprava v roku šestih mesecev pripravi 
ustrezen Odlok o načinu uporabe stojnic.  

  ●2 

 
 
3. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 29. avgust 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN  V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

2. Mestna občina Nova Gorica se zaveže, da bo 
najkasneje do začetka gradnje Soških vil, na tem 
območju uredila začasno utrjeno makadam cesto, ki 
bo omogočila prehod tega območja, kot je to 
omogočeno sedaj. 

 ●  

 
 
4. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. april 2019 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

 
1 Na posredovani sklep smo prejeli odgovor Kulturnega doma Nova Gorica, v katerem nas obveščajo, 

da se navedene problematike zavedajo in se strinjajo, da je na tem področju potrebno narediti 
pomembne korake. Hkrati opozarjajo, da je stavba Kulturnega doma stara 40 let, v marsičem dotrajana 
in izven vsakršnih standardov. Navajajo, da ko bo lastnik/ustanovitelj zagotovil potrebna dovoljenja in 
finančna sredstva, se bodo nemudoma lotili sanacije oz. prenove stavbe, ki bo prinesla boljšo 
dostopnost invalidom. 
K temu dodajamo, da je pri načrtovanju gradnje pred 40 leti glede dostopnosti za invalide veljala 
drugačna zakonodaja. Glede na razpoložljiva finančna sredstva mestna občina zagotavlja Kulturnemu 
domu Nova Gorica sredstva tudi za namen zagotavljanja boljše dostopnosti za invalide (npr. nabava in 
umestitev slušne zanke v veliki dvorani). Tudi zaradi navedenega je eden izmed glavnih ciljev 
Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 nov čezmejni kulturni center. 
Mestna občina Nova Gorica ima sprejet tudi Strateški načrt dostopnosti, na podlagi katerega se 
pripravlja Akcijski načrt dostopnosti, ki bo določal konkretne ukrepe za izboljšanje dostopnosti do 
prostorov,  storitev in informacij osebam  z različnimi funkcionalnimi oviranostmi. Akcijski načrt bo 
opredeljeval tudi aktivnosti v javnih zavodih. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bo Mestna 
občina Nova Gorica zagotavljala sredstva za konkretne izboljšave objekta Kulturnega doma Nova 
Gorica. 

 
2 Po proučitvi pobude oz. sklepa, da se pripravi odlok o uporabi stojnic, je občinska uprava mnenja, da 
je vsebino tega odloka bolj smiselno vključiti v Odlok o posebni rabi javnih površin v Mestni občini Nova 
Gorica, ki pa je v pripravi in bo obravnavan na eni od prihodnjih letošnjih sej. 
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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 Gabrijela Fišerja - naslednjo pobudo:  
Podal bi eno kratko svetniško pobudo v zvezi z igriščem na Rafutu, ki se glasi tako.  
Z zadovoljstvom ugotavljam, da je obnova igrišča na Rafutu dosegla svoj namen in da 
ga s pridom uporabljajo tako domačini kot tudi mimoidoči z obeh strani meje.  
Ob tem pa bi predlagal še dve izboljšavi. Prvič. Ob igrišču ni smetnjakov, zato igralci 
nimajo kam odlagati odpadne embalaže in drugih smeti. Kar sem opazil, so za enkrat 
zelo senzibilizirani glede tega, tako, da odnašajo embalažo s seboj, vendar je samo 
vprašanje časa kdaj se bo to prenehalo.  
Torej predlagam čimprejšnjo postavitev koša za odpadke in to takega, ki bi omogočal 
ločevanje. Poleg tega predlagam ob igrišče postavitev pitnika z vodo iz vodovodnega 
omrežja. Ob tem bi pa samo v razmislek dal tudi možnost, da bi se v ta predel umestilo 
še dodatno ponudbo osvežilnih pijač in okrepčil, da bi se mimoidoči lahko ustavili, 
okrepčali, poklepetali.  

 
- svetnika Antona Hareja – naslednje vprašanje:    

Moja pobuda gre danes v turistične vode. Po Vipavski dolini bo speljana kolesarska 
steza, ki bo omogočila kolesarjenje po ravnem v dolini, torej bo zelo privlačna za širšo 
uporabo otrok, starejših in mladih družin in tudi za potencialne turiste. To bo torej nov 
turistični produkt v Vipavski dolini, ki ga bo oglaševal nihče drug kot Javni zavod za 
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.  
Moje vprašanje sedaj pa je, ali bo zgolj le ta kolesarska pot na relaciji Vipava – 
Ajdovščina, ali smo mogoče sposobni pristopiti k temu projektu in sprojektirati 
kolesarsko pot od Nove Gorice do Sela in se dogovoriti z Občino Ajdovščina, da trasira 
kolesarsko pot od Ajdovščine do Sela. Nujen je seveda tudi krak oziroma odsek proti 
Krasu, proti Štanjelu.  
Na mestni občini je torej, da čim prej začne s postopki trasiranja kolesarske steze od 
Nove Gorice do Sela in začne s pridobivanjem dokumentacije, kajti nova finančna 
perspektiva 2021–2027 je zelo blizu in gradbena dokumentacija bi bila zelo dobrodošla, 
da čim prej začnemo uresničevati ta nov turistični produkt Vipavske doline.  

  
- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:   

Pobuda za izgradnjo sistema kanalizacije na območju Šmihel–Ozeljan–Šempas–
Vitovlje–Osek. To je znana zadeva. Na tem mestnem svetu je bilo že veliko vprašanj o 
tem, kako ta gradnja napreduje. Imamo jo zapisano v štiriletnem proračunu. Dejstvo je, 
da je bil pred dnevi dosežen dogovor vrha EU  o financiranju v prihodnjih sedmih letih. 
Upravičenja Slovenije v teh letih so 2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike in 
1,6 milijarde evrov na področju skupne kmetijske politike. Slovenija je uspela pridobiti še 
dodatnih 350.000.000,00 EUR za razvitejšo od svojih dveh kohezijskih regij in na tem je 
poudarek. Torej, če smo v preteklosti vedeli, da bo konec s kohezijskimi sredstvi, se je 
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ta pipica spet odprla in je Slovenija uspela zadržati primerljiv obseg sredstev iz obdobja 
leta 2014 do leta 2020.  
Kaj ima to zveze z našo občino. Mislim, da je sedaj čas, da tiste projekte, ki smo jih 
zadržali in ki jih nismo mogli izvajati naprej zaradi tega, ker so bili pač kohezijski, ker 
takih razpisov ni bilo, moramo sedaj dati v EU proračun oziroma Vlada Republike 
Slovenije očitno počne ta nabor, spravlja skupaj. Menim, da moramo tudi v naši občini 
za te projekte, ki jih imamo po predalih, še enkrat narediti nabor najpomembnejših 
projektov iz teh dveh področij, kohezije in kmetijstva, ker bomo lahko tako pripravljeni 
počakali razpise. Izkušnje nam pač kažejo, da pri koriščenju EU sredstev do sedaj 
nismo bili najbolj uspešnejši, najbolj pripravljeni.  
Pri Zvezi za Primorsko dajemo pobudo, da MONG čim prej pripravi, preveri, obnovi 
nabor objektov, ki so za našo občino vitalnega pomena. Seveda je potrebno ažurirati 
obstoječe dokumente in novelirati soglasja. Med prioritetami s področja kohezije 
izpostavljamo projekt, ki je v proračunu voden pod naslovom Zaščita porečja Vipave in 
vsebuje predvsem ureditev čiščenja odpadnih voda na območju Šmihel, Ozeljan, 
Šempas, Vitovlje, Osek, vključno z ureditvijo nedokončanih delov kanalizacijskega 
sistema na območju Branika, Zalošč in Dornberka.  
 

- svetnika Marka Tribušona – naslednjo pobudo:  
Občinski upravi in pristojnim službam dajem pobudo, da preuči možnost izvedbe in 
namestitve ležečih cestnih ovir za preprečitev prekoračitev hitrosti v naselju Ozeljan. 
Pobuda se nanaša na del cestišča v zaselku Petrač od glavne ceste Nova Gorica - 
Ajdovščina do hišne številke Ozeljan 31. Na omenjeni ulici je restavracija, trgovina, 
prostor, kjer ustavlja šolski avtobus in se zadržuje večje število otrok. Ta del cestišča je 
zelo raven zato so hitrosti veliko večje od dovoljenih. Vozniki trenutne signalizacije in 
omejitve hitrosti ne upoštevajo. 

 
- svetnika Otona Mozetiča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:        

Zahvaljujem se za odgovore, ki sem jih dobil na svoji dve svetniški vprašanji. Moram pa 
nekaj reči v zvezi z drugim vprašanjem, ki se tiče spominsko kulturnega prostora 
označenega za Alejo slavnih in drevoredom ob njej. Iz odgovora ni razumeti, da bi me 
ta, ki je odgovarjal, razumel, kaj sem z vprašanjem in s pobudo mislil. Torej z 
ugotovitvijo, da vidim problematiko v lastništvu zemljišč, nakazuje to, da to ni 
problematika, in potem sprašujem, zakaj smo torej še enkrat parcelo na kateri stoji 
spomenik Tumi v velikosti 4 m2 kupili, če ni to potrebno v drugih primerih. Sicer tu mi 
navaja v odgovoru, da so ostale površine javne zelene površine, po mojem vedenju to 
ni tako. Govorim samo o tem, da moramo pač to kavbojščino, torej poseganja 
posameznih občanov v zemljišče, v kulturo tega mesta, te občine na nek način urediti.  
Sedaj obljuba, da bo to urejeno s tekočimi spremembami prostorskega akta, mi ne kaže 
na to, da bi bili pripravljeni razumeti vsebino, pomembnost te zadeve in pričakujem  
odgovor, ki bo povedal, kako bomo to naredili. Če ne, bomo naredili na drugem mestu.  
 

- svetnika Aleša Dugulina – naslednji predlog na prejeti odgovor:   
Zahvaljujem se za odgovor na svetniško pobudo, ki je bila namenjena ureditvi 
spomenikov Škabrijela vrha in poti do Škabrijela in pričakujem, da boste naprej skrbeli 
za te poti in spomenike, ker to je res spomin na I. svetovno vojno. Kot veste, je sam 
Škabrijel namenjen dejavnemu preživljanju prostega časa občanov, saj se gor 
sprehajajo.  
Prosim, da bi vsaj dvakrat, trikrat letno to očistili oziroma vsaj dvakrat. 

 
- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom: 

Moj komentar je sicer namenjen osebno županu, ki ga danes ni, vendar bom vseeno 
povedala, kar imam za povedati. Bo pa prebral v zapisniku. Tudi on je meni odgovarjal 
osebno.  
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V odgovoru na moje vprašanje navajate, da presegate prakso obravnave resnih in 
občutljivih tem ob priložnostih, ki jim pravim foto termini. Ta izjava je žaljiva do vseh treh 
vaših predhodnikov, ki so vzpostavili trdne temelje, na katerih lahko danes gradite 
čezmejno zgodbo. Ta se niti slučajno ni začela decembra 2018. Tudi, ko po točkah 
pojasnjujete odnos, ki ga vzpostavljata vodstvi obeh občin, ne zmorete, da se ne bi 
obregnili ob prejšnjega župana. Zakaj je to vsakič znova potrebno ne razumem, ker vam 
vprašanja nisem postavila ne v njegovem imenu, ne v imenu nekoga drugega, ampak v 
svojem. V preteklih letih sem se skozi vlogo, ki sem jo imela v mestni občini, vedno 
osebno in argumentirano zoperstavila poskusom in akcijam fašistoidnega dela goriške 
politike. Ob tem sem bila deležna tudi napadov in diskretizacij tako s strani Decima 
Mas, pa tudi s strani skrajne politične levice. Zgodbo med mestoma sem intenzivno 
sooblikovala in poduki v tej smeri so res nepotrebni. 
Zato lahko le še enkrat ugotovim, da nisem dobila enostavnega in razumljivega 
odgovora na vprašanje: «Kako ste delovali ob promocijskih fotografiranjih in nastopu v 
času, ko bi g. Ziberni, enemu od ključnih promotorjev spornega in v času ter dogajanju 
neprimernega praznika, ki ga po novem slavijo čez mejo 12. junija, razložili, da se gre 
destruktivno politično igro, ki ima lahko pomembne negativne posledice za 
velikopotezne načrte vseh nas.« 

 
- svetnika Aleša Markočiča – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:  
Mladinski center Nova Gorica je za naše okolje, predvsem za naše najmlajše zelo 
pomemben in prav je, da deluje nemoteno in z vsemi organi s polnimi pooblastili. 
Seznanjen sem, da je s 10. 8. 2020 bivša direktorica mag. Lara Brun nastopila novo 
službo, kar pomeni, da je trenutno Mladinski center Nova Gorica brez direktorja oziroma 
je Svet zavoda imenoval v. d. direktorja. 
Sprašujem vas, kako to, da Svet zavoda Mladinskega centra še ni izvedel javnega 
razpisa za direktorja, kje so razlogi, zadržki in kdaj se lahko pričakuje objavo razpisa. 
 
 
 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 

 


