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Številka: 900-45/2019-2
Nova Gorica, 23. januar 2020

POROČILO
o izvršenih sklepih 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
19. decembra 2019 in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,
ki je bila 9. decembra 2019

11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019

zap.
št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 10. seje
Mestnega sveta MONG, ki je bila 21. novembra 2019
in 4. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 2.
decembra 2019
Sklep o imenovanju MARJANA ZAHARJA, MIRKA
BRULCA
in mag.
MARKA
RUSJANA
kot
predstavnikov MONG v Svet zavoda Kulturni dom
Nova Gorica. Mandat članov traja pet let.
Sklep, da se predlaga imenovanje ANE JUG in
ANTONA KOSMAČINA za predstavnike javnosti v
senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju
BARBARE MIKLAVČIČ VELIKONJA za ravnateljico
OE Biotehniška šola v Šolskem centru Nova Gorica
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ALEKSANDRE
FORTIN za direktorico Javnega zavoda za šport Nova
Gorica
Ugotovitveni sklep, da je KARMEN BELINGAR
nepreklicno odstopila s funkcije članice odbora za
socialno varstvo in zdravstvo
Sklep o imenovanju DIMITRIJA KLANČIČA za
nadomestnega člana odbora za socialno varstvo in
zdravstvo
Ugotovitveni sklep, da je ANDREJ PELICON
nepreklicno odstopil s funkcije člana Nadzornega
odbora Mestne občine Nova Gorica
Sklep o imenovanju ANTONA BENKA za
nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne
občine Nova Gorica
Ugotovitveni sklep, da je SIMON ROSIČ nepreklicno
odstopil s funkcije predsednika in člana odbora za
kulturo, šolstvo in šport
Sklep o imenovanju SEBASTJANA ROSO za
nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in
šport za preostanek mandatne dobe
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

Sklep o imenovanju dr. ZORANA BOŽIČA za
predsednika odbora za kulturo, šolstvo in šport
Ugotovitveni sklep, da je SARA VODOPIVEC
nepreklicno odstopila s funkcije članice komisije za
mednarodne odnose
Sklep o imenovanju TINE KROG za nadomestno
članico komisije za mednarodne odnose za
preostanek mandatne dobe
Ugotovitveni sklep, da je MAJA DAKSKOBLER
nepreklicno odstopila s funkcije članice komisije za
nagrade, priznanja in odlikovanja
Sklep o imenovanju dr. ZORANA BOŽIČA za
nadomestnega člana komisije za nagrade, priznanja in
odlikovanja za preostanek mandatne dobe
Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih
pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova
Gorica
Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni
občini Nova Gorica za leto 2020
Sklep o izdaji soglasja k ekonomski ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne
oskrbe na domu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova
Gorica
Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova
Gorica za leto 2019 – rebalans 1 z dne 20. 6. 2019,
dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z
dne 21. 11. 2019
Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020,
ki obsega deset rednih sej.
Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem MONG za leto 2020
Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim
premoženjem MONG za leto 2020
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2020
Sklep, da je pri rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2020 potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu
zaradi zmanjševanja čakalnih dob in za nakup dveh
osebnih vozil.
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
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29.
30.

tudi svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica.
Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem MONG za leto 2021
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2021

●
●

5. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 9. december 2019

zap.
št.

1.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine
Brda

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

13.

Sklep o priporočilu Kulturnemu domu Nova Gorica, da
začne z izboljševanjem dostopnosti invalidom na
kulturne dogodke
Sklep, da je potrebno razmisliti o umestnosti umestitve
Kulturno-informacijske stične točke v Javni zavod za
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

14.

IZVRŠEN

●
●

8. SEJA MESTNEGA SVETA, 26. september 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

10.

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

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

3. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 29. avgust 2019

zap.
št.

2.

SKLEP OZ. AKT

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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

SKLEP OZ. AKT

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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 Vide Škrlj - naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:
Prejšnji teden je Turistično društvo Nova Gorica zaključilo akcijo Ogledalo mojega okolja,
v kateri je skupaj z Turističnimi društvi Šempeter-Vrtojba in Most na Soči strokovna
komisija in javnost ocenjevala urejenost okolja.
V akciji je bila ocenjevana tudi neurejenost okolja. Nagrado osat za neurejenost so
podelili za ekološke otoke v Novi Gorici.
Na zadnji seji Mestnega sveta MONG je moj kolega svetnik Oton Mozetič zelo podrobno
predstavil to problematiko, zmotil me je le odgovor strokovnih služb MONG. Obstaja
namreč možnost
določenih neusklajenosti med našim Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki in republiško Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov, kar naj bi preučili in v primeru, da bo sprejeta odločitev za
spremembo sistema zbiranja odpadkov, takoj pristopili k spremembi odloka.
Danes imamo na dnevnem redu tudi program dela Mestnega sveta za leto 2020. V
programu ni načrtovane spremembe odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.
Sprašujem vas, gospod župan, kaj boste ukrenili po prejemu nagrade za neurejenost
ekoloških otokov? Prepričana sem, da je del problemov neustrezno odvažanje in
odlaganje kosovnih odpadkov. Na eni od prejšnjih sej sem predlagala drugačen način
odvoza po vzoru večine mestnih občin v Sloveniji, ki omogočajo občanom enkrat letno
brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. V medijih sem zasledila tudi primer Občine
Vrhnika, ki ima posebno dežurno ekipo komunalnih služb, ki pregledujejo ekološke otoke
in sproti odvažajo nepravilno odložene odpadke in to posebej zaračunajo ter objavijo
koliko občane to dodatno stane, torej poskušajo tudi tako zainteresirati občane za
urejenost ekoloških otokov.
Vsi želimo živeti v čistem in urejenem okolju, to želijo in to tudi vidijo turisti, ki pridejo k
nam. Pomemben cilj tega mandata je tudi razvoj Nove Gorice kot privlačne turistične
destinacije. Lepo vas prosim, gospod župan, naredimo te korake, naj bo Nova Gorica
čista in urejena.

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednji predlog:
Po Novi Gorici vozijo avtobusi, ki opravljajo brezplačne avtobusne prevoze, ki jih financira
Mestna občina Nova Gorica, polepljeni z reklamami banke NKBM, ki seveda reklamo
plača.
V SDS predlagamo, da se avtobuse oblepi s fotografijami goriške kulturne dediščine.
Glede na to, da se bo pravkar aktiviral zavod za turizem, naj se tudi avtobuse uporabi za
reklamo naših turističnih destinacij.
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-

svetnika mag. Marka Rusjana – naslednji predlog:
V zadnjih letih se je izrazito povečalo oglaševanje na prostem. Poleg tega, da s svojim
skoraj neomejenim poseganjem po odrtih površinah predstavljajo nekakšno vizualno
onesnaženje pokrajine v bližini mest in predvsem križišč, predstavljajo nevarno motnjo
pozornosti voznikov in s tem ogrožajo varnost v cestnem prometu. Takšno oglaševanje
kot na primer v bližini krožnega križišča v Rožni dolini je nedvomno namenjeno samo
voznikom in sopotnikom v avtomobilih. Takšno oglaševanje preusmerja pozornost
voznikov s situacije v prometu na same oglase, tako, da predstavlja veliko varnostno
tveganje za vse udeležence v prometu.
Prostorsko načrtovanje, ki dosledno upošteva načelo prevlade javnega interesa in to
varnost v prometu sigurno je, je načelo ohranjanja prepoznavnosti in značilnosti prostora,
predstavlja zadostno pravno podlago za enovito in vzdržano ureditev oglaševanja ne
glede na to, ali je oglaševalski objekt na javni ali zasebni površini.
Predlagam, da se s spremembo Občinskega prostorskega načrta omeji površine, na
katerih se lahko postavlja enostavne objekte, tako, da bo oglaševanje v bližini cestnih
križišč najprometnejših cest onemogočeno. Prav tako je potrebno pregledati občinske
odloke, če je možnost znotraj njih pripraviti ustrezne spremembe, da je dosežen isti
namen.
S tem bi naredili tudi red na tem področju oglaševanja in s tem preprečili divjo dirko med
samimi oglaševalci, ki se poslužujejo različnih trikov kot so tudi parkirana vozila, ki služijo
kot oglasni pano, ki jih tudi srečujemo na naših ulicah.

-

svetnika Antona Hareja – naslednji predlog:
Na odboru za krajevne skupnosti spremljamo delovanje krajevnih skupnosti. Zadovoljni
smo, da smo zastavili boljše sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, kar daje zagon delu
na podeželju in članom krajevnih skupnosti vliva optimizem, čutijo boljše sodelovanje z
občino ter jim vzbuja željo po delu in razvijanju naših krajev. To je zelo dobro.
Smo pa na zadnjih dveh sejah odbora za krajevne skupnosti izpostavili naslednje. Po
krajevnih skupnostih pogrešamo zbore krajanov. Teh skoraj, da ni prisotnih. Zdi se, da to
ni v redu, kajti občani nimajo možnosti spregovoriti o svojih potrebah in željah. Ni mogoče
slišati posameznika, občana, le-ta nima možnosti spregovoriti. Nujno potrebno je, da
občina pripravi dopis vsem krajevnim skupnostim, da skličejo zbore krajanov vsaj enkrat
letno, da se izboljša sodelovanje na odnosu posameznik – krajevna skupnost.
Drugič. Ravno tako pogrešamo, da smo člani mestnega sveta vabljeni na seje krajevnih
skupnosti. Prav tako pogrešamo, da smo člani mestnega sveta vabljeni na sejo krajevne
skupnosti, kjer se sprejema zaključni račun krajevne skupnosti, iz katere izhajamo. To je
minimum, da smo kot mestni svetniki prisotni na sejah krajevnih skupnosti, ki se seznanja
z zaključnim računom krajevne skupnosti.

-

svetnika Antona Hareja – naslednji predlog:
Kot tretje pa bi rad opozoril še na naslednje. Posebno stranke, ki ste v koaliciji in v upravi
Mestne občine Nova Gorica, dajte malo paziti, ko greste po krajih kot lista, stranka, ne
mešajte z upravo, odnosno obratno. Če greste kot uprava je prav, da greste kot uprava,
kot mestna občina, da ne mešamo list med to. Tako, da se tudi jaz kot mestni svetnik
lažje potem obnašam, ali se dogodka udeležim ali ne. Ker če je to dogodek mestne
občine, potem sem seveda vabljen, če pa je to neka druga lista ali stranka, potem pa
razumem, da se dogodka mogoče ne udeležim.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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