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Številka: 0110-0009/2021-2
Nova Gorica, 3. junij 2021

POROČILO
o izvršenih sklepih 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je
bila 10. maja 2021 in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
20. maja 2021

27. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. maj 2021

zap.
št.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep, da Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
junijski seji 2021 razpravlja o neuveljavljavitvi
predkupne pravice za nakup prostorov Kemometala,
pri čemer je potrebno svetnike seznaniti z načrti in
soglasji, ki jih po izjavah župana Mestna občina Nova
Gorica ima.
Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 26. seje
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
22. aprila 2021.
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju mag. JANE
KRUH za direktorico Mladinskega centra Nova Gorica.
Sklep o imenovanju GORAZDA GORJANA in
MILIVOJA KERŠEVANA kot predstavnikov Mestne
občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola
Dornberk.
Sklep o imenovanju DARJA TROBCA in EDE
PELICON kot predstavnikov Mestne občine Nova
Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas.

●

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju
KATARINE
FILEJ,
mag.
PRIMOŽA
HVALE
KAMENŠČKA, DRAGANA KOJIĆA in BENEDIKTA
LIČNA za ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica.
Sklep o podaji soglasja k Spremembam in
dopolnitvam Splošnih pogojev Stanovanjskega
sklada Mestne občine Nova Gorica.
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA
Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2020.
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega
tehnološkega parka d. o. o. v letu 2020.
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne
občine Nova Gorica.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●
●
●

●

●
●
●
●
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

O predlogu Odloka o sofinanciranju programov
turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica se
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva
predloge, pripombe in mnenja iz razprave.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali.
Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno
uspešnost direktorjev za leto 2020 (JZ Kulturni dom
Nova Gorica in Goriški muzej Kromberk – Nova
Gorica).
Sklepi o soglasju k dodelitvi dela plače za redno
delovno uspešnost direktorjev za leto 2020 (Javni
zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,
Javni zavod za šport Nova Gorica, Mladinski center
Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica, Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica).
Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega
programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica
2019-2023 za leto 2020
Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja
programov in razvojnih projektov na področju
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2021. Letni program sofinanciranja
programov in razvojnih projektov na področju
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2021 se objavi na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica.
Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju
investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za
obdobje od 1. 1. 2021 do 20. 4. 2021 za vse
investicije, katerih vrednost je v veljavnem proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 najmanj
100.000 EUR, ter s stanjem na projektih, za katere je
predvideno sofinanciranje v okviru mehanizma
Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in Dogovora za
razvoj regij (DRR).
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih
iz Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine
Nova Gorica v letu 2020.
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto
2021.
Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s
parc. št. 3051 k. o. Bate.
Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino s
parc. št. 5940/4 k. o. Šempas.

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
●

6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 10. maj 2021
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zap.
št.

1.

SKLEP OZ. AKT

Sklep o seznanitvi s problematiko kopalnih voda Soča
pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost pred
utopitvami ter s stališči, pobudami in zbranimi podpisi
podpore Civilne iniciative Radi imamo Sočo.
-

-

-

-

-

-

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
nasprotuje sprejemu Uredbe o spremembi
Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, s
katero bi se nadomestila Priloga 1 - Seznam
kopalnih voda, iz katerega je črtano Kopalno
območje Soča pri Solkanu.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica meni, da
je merjenje kakovosti vode pomembna osnova za
razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti, kar je
eden ključnih vidikov za gospodarski in splošen
razvoj Solkana in celotne Mestne občine Nova
Gorica. Reka Soča je javno dobro in mora ostati
dostopna ljudem.
Področje rek, voda in hidroelektrarn je v
pristojnosti Republike Slovenije. Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado RS in
resorna ministrstva naj v okviru svojih pristojnosti
sprejmejo splošne ukrepe in pogoje, s katerimi se
bo zagotovila varna uporaba Kopalnega območja
Soča pri Solkanu ob upoštevanju značilnosti tega
območja, na katerem se tipično zbirajo kopalci in
drugi uporabniki reke.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od
koncesionarja, podjetja Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o., ki gospodarsko izkorišča reko
Sočo, pričakuje, da skladno s koncesijskim aktom
izpolni pogoje, povezane s socialnimi vplivi, med
katere sodi tudi zagotovitev ukrepov za varnost
prebivalcev in zato nemudoma zagotovi potrebne
in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter
druge potrebne ukrepe, s katerimi bo
zagotovljena
varnost
vseh
uporabnikov
kopalnega območja.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva
koncedenta, Vlado RS, da v aneksu h koncesijski
pogodbi
natančneje
opredeli
dolžnost
koncesionarja zagotavljati potrebne in ustrezne
ukrepe varstva pred utopitvami ter druge
potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena
varnost vseh uporabnikov kopalnega območja.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga
županu Mestne občine Nova Gorica, da
nemudoma sproži postopke za sprejem aneksa h
koncesijski pogodbi z namenom, da se zmanjša
tveganje za vse uporabnike reke in da se z
aneksom h koncesijski pogodbi spremeni vodni
režim.
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-

-

-

-

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga
županu Mestne občine Nova Gorica, da
nemudoma stopi v kontakt s koncesionarjem,
Soškimi elektrarnami Nova Gorica, d. o. o., da se
vodni režim za kopalno sezono 2021 nemudoma
spremeni.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
pooblašča župana Mestne občine Nova Gorica,
da
nadaljuje
dialog
s
koncedentom,
koncesionarjem, predstavniki civilne iniciative in
sveta Krajevne skupnosti Solkan, da do začetka
letošnje kopalne sezone izvedejo določene
ukrepe za zmanjšanje tveganja nastanka nesreč
na tem območju, med katere naj se smiselno
vključi tiste ukrepe, ki jih je predlagalo Ministrstvo
za obrambo, upoštevajoč dejstvo, da so to divje
kopalne vode v bližini hidroelektrarne, ki jih ljudje
uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti
na lastno odgovornost. Mestna občina Nova
Gorica naj zagotovi izvedbo tistih predlaganih
ukrepov, ki so v njeni moči in pristojnosti.
Ob upoštevanju izvrševanja 4. točke tega sklepa
in evalvacije ukrepov ter izkušenj kopalne sezone
2021, naj do začetka kopalne sezone 2022 župan
mestne občine skupaj z udeleženci iz prejšnjega
odstavka sodeluje pri opredelitvi dodatnih in
dolgoročnejših ukrepov.
Glede na zgoraj navedeno bo Mestna občina
Nova Gorica, z namenom spodbujanja izvajanja
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in
zmanjševanje možnosti utopitev, v lokalnih
medijih in na druge možne načine ozaveščala
prebivalce in turiste o nevarnostih Kopalnega
območja Soča pri Solkanu, s poudarkom na
možnostih spreminjanja/dviga vodne gladine,
zaradi povečanega pretoka vode kot posledice
obratovanja HE Solkan in s tem povezanimi
tveganji.
PODROBNO POROČILO O SKLEPIH V IZVRŠEVANJU

25. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. april 2021

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

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.

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

4

Obrazložitev:
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je s soglasjem k Splošnim pogojem poslovanja
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (27. redna seja Mestnega sveta, 20. 5.
2020) omogočil podlago za razpis subvencioniranja obrestnih mer in stroškov stanovanjskih
kreditov. Stanovanjski sklad je 1. 6. 2021 objavil razpis, pri katerem se daje poudarek pomoč
mladim in mladim družinam (do 35 let), kakor tudi pomoči pri reševanju stanovanjskega
vprašanja na podeželju. S spremembo splošnih pogojev pa je omogočeno, da Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica razpiše tudi drugačne načine pomoči občankam in
občanom pri stanovanjski preskrbi.

22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021

zap.
št.

8.

SKLEP OZ. AKT

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Obrazložitev:
Na 22. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 4. 2. 2021 je bil na pobudo
svetnika g. Marka Tribušona sprejet sklep, naj uprava Mestne občine Nova Gorica do
naslednje seje pripravi Pravilnik o dodelitvi pomoči gospodarstvu, ki naj ga predhodno uskladi
z Območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica in GZS Severno Primorsko
gospodarsko zbornico, Nova Gorica.
Svetniku, ki je pobudo podal, je bila dne 3. 3. 2021 na njegov e-mail posredovana
obrazložitev v zvezi z realizacijo njegove pobude in sprejetega sklepa. O dani pobudi sta bili
obveščeni tudi obe pristojni zbornici. Pobudnika smo v predmetnem e-mailu seznanili, da ima
Mestna občina Nova Gorica že vrsto let sprejet Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020
(Uradni list RS, št. 15/17; v nadaljevanju Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud) in s strani
Ministrstva za finance RS tudi odobreno shemo pomoči gospodarstvu na območju Mestne
občine Nova Gorica, ki velja do konca leta 2023. Prav tako ima Mestna občina Nova Gorica
že sprejeti Odlok o dodelitvi pomoči za blažitev posledic epidemije COVID (Uradni list RS, št.
107/20; v nadaljevanju Odlok o dodelitvi pomoči za blažitev posledic epidemije) in odobreno
shemo te pomoči do konca letošnjega leta, saj je smiselno, da se redni ukrepi pomoči
gospodarstvu in izredni COVID ukrepi obravnavajo ločeno. Vsled navedenega ni smiselno
pripravljati novega Pravilnika o dodelitvi pomoči saj so vsi dokumenti v zvezi s pomočjo
lokalnemu gospodarstvu tudi predmet odobritve s strani Ministrstva za finance, kjer pa že
imamo dve odobreni shemi pomoči.
Strinjamo pa se, da je smiselno obstoječi Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud, ki je bil
nazadnje spremenjen in dopolnjen leta 2017, glede na nove gospodarske razmere in potrebe
ustrezno dopolniti in spremeniti. Zato smo tako pobudnika sklepa kot tudi obe pristojni
zbornici zaprosili za pregled obstoječih ukrepov in posredovanje pobud za dopolnitev oziroma
predlogov novih ukrepov pomoči lokalnemu gospodarstvu. Obe zbornici sta se na pobudo
odzvali in skupno smo po več usklajevalnih sestankih pripravili osnutek dopolnitev obstoječih
in nabor novih ukrepov za pospeševanje razvoja lokalnega gospodarstva. Predloge novih
ukrepov in dopolnitev obstoječih smo uskladili tudi s Primorskim tehnološkim parkom in
Zavodom za zaposlovanje OE Nova Gorica.
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Gradiva pa še nismo posredovali v obravnavo Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica
zaradi:
•

v začetku leta smo zaradi zelo neugodnih gospodarskih razmer in z željo čim hitreje
pomagati lokalnemu gospodarstvu prioritetno pred načrtovanim rokom ponovno
objavili dva javna razpisa, ki sta bila objavljena in realizirana že v decembru lanskega
leta, in sicer:
- javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj. Na javni razpis se je prijavilo rekordnih 48 podjetnikov. Na
jesenskem razpisu v lanskem letu (zaključek decembra) je bilo prijavljenih 28
podjetnikov,
- javni razpis za sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javne površine
(letni vrt) na podlagi katerega smo sofinancirali plačilo odškodnine za uporabo
javne površine vsem gostincem v Mestni občini Nova Gorica, ki zaradi
prepovedi obratovanja niso mogli uporabljati letni vrtov.
Tako javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširitev dejavnosti
in razvoja kot tudi javni razpis za sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javne
površine (letnega vrta) imata pravno podlago v obstoječem Odloku o dodeljevanju
finančnih spodbud. Glede na to, da je na podlagi obstoječega Odloka odobrena
državna shema pomoči, ne moremo v času, ko teče postopek izdaje odločb o dodelitvi
sredstev prejemnikom na podlagi odobrene sheme, z novo pravno podlago spreminjati
že obstoječo odobreno veljavno shemo državne pomoči.

•

glede na to, da je epidemija globoko zarezala v poslovanje lokalnih podjetnikov,
predvsem obrtnikov, Območno obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica pripravlja tudi
podrobno analizo poslovanja njenih članov in posledic, ki jih ima epidemija na
poslovanje. Analiza še ni zaključena (bo pa v kratkem), v predlog ukrepov pa želimo
vključiti tudi zaključke in predloge ukrepov iz te analize.

Nadalje bomo predlagali tudi spremembe in dopolnitve pred kratkim sprejetega Odloka o
dodeljevanju pomoči za blažitev posledic epidemije, kjer so zaenkrat sprejeti naslednji ukrepi
pomoči:
•
•

oprostitev najemnine subjektom, ki poslujejo v prostorih v lasti lokalne skupnosti
oziroma organov v njeni sestavi in sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javne
površine (letni vrtovi),
usklajujemo še ukrep sofinanciranja plačila občinske takse za uporabo taksi
postajališč, za katero so nas zaprosili taksisti, ki zaradi epidemije večino časa niso
izvajali dejavnosti in zato tudi niso uporabljali taksi postajališč.

Pri pripravi in sprejetju ukrepov za blažitev posledic epidemije je potrebno biti še posebej
previden. Vse pomoči dane s strani države ali lokalnih skupnosti, se namreč opredeljujejo kot
državne pomoči »de minimis« in podvajanje teh pomoči je prepovedano. Zato lahko
podjetnikom zaradi lokalno sprejetih in danih pomoči naredimo več škode kot koristi. V kolikor
podjetniki prejmejo lokalno pomoč je ne morejo še s strani države. In pri tem sploh ni nujno,
da gre za isti namen. Razlike obsegu razpoložljivih državnih sredstev napram lokalnim
proračunskim sredstvom pa so ogromne.
Zato je smiselno tudi s predlogi ukrepov pomoči za blažitev posledic epidemije počakati in
proučiti vse razpoložljive pomoči, ki jih dodelujejo posamezna ministrstva in javne agencije,
saj se paketi pomoči še vedno pripravljajo in sprejemajo.
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V prilogi posredujemo v vednost obe odobreni shemi pomoči, ki sta podlagi za pomoč
podjetjem tako za spodbujanje podjetništva (redni ukrepi) kot tudi za pomoč gospodarstvu za
blažitev posledic epidemije. Iz priloženih shem pomoči je razvidno, da ima mestna občina
Nova Gorica že sedaj sprejetih vrsto ukrepov za spodbujanje podjetništva v lokalnem okolju
(sofinanciranje začetnih investicij, udeležbe na sejmih doma in v tujini, sofinanciranja
projektov inovacij in zagona novih tehnoloških podjetij, sofinanciranja komunalnega
prispevka).
Kot navedeno, dopolnitve in predlogi novih ukrepov glede na spremenjene razmere in nove
potrebe so pripravljeni, jih pa še glede na nove pobude (sofinanciranje programov podpornih
institucij za spodbujanje podjetništva) in pričakovane zaključke analiz Območno obrtno
podjetniške zbornice Nova Gorica še usklajujemo. Preden bo sprejeta in potrjena nova shema
pomoči za spodbujanje podjetništva, mora biti predhodno tudi zaključen postopek izdaje
odločb ter sklenitve pogodb o dodelitve sredstev prejemnikom iz naslova obeh javnih
razpisov.
Gradivo bo tako pripravljeno in posredovano v obravnavo za julijsko oziroma najkasneje za
septembrsko sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

20. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. november 2020

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

21.

Občinska uprava naj prične s postopkom prodaje
parc. št. 934/8 k. o. Solkan.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Obrazložitev:
Sklep, da naj Občinska uprava prične s postopkom prodaje parc. št. 934/8 k. o. Solkan, je v
postopku. Objavljena je bila namera o sklenitvi neposredne pogodbe, ki se izteče 10. 6. 2021.
Sledi podpis pogodbe, potrditev Finančne uprave Republike Slovenije, plačilo kupnine,
overitev pogodbe, vpis v Zemljiško knjigo. Posel bo realiziran najkasneje do konca leta 2021.

11. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

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.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Obrazložitev:
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji 16. redni seji, 24. 6. 2020, sprejel
Stanovanjski program Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 2020 – 2023, v
katerem je med programskimi cilji zavedena izpeljava razpisa subvencioniranja obrestnih mer
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stanovanjskih kreditov, oddaja stanovanj v najem mladim, podpora razvoju stanovanjskih
zadrug. Mestni svet je na svoji 18. redni seji, 17. 9. 2020, sprejel Pravilnik o dodeljevanju
najemnih stanovanj v najem mladim. S spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (11. 3. 2021) in soglasjem k Splošnim
pogojem poslovanja je bila postavljena podlaga (27. redna seja Mestnega sveta, 20. 5. 2020)
za izvedbo razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov stanovanjskih kreditov,
poleg tega pa tudi možnost izpeljave rentnega odkupa stanovanj starostnikov. Sklep ostaja v
izvrševanju zaradi procesa oblikovanja skupnostnega pristopa k reševanju stanovanjske
problematike (zadruge).

9. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. oktober 2019

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

14.

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

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

Obrazložitev:
Kulturno-informacijsko točko (v nadaljevanju: KIT) je vzpostavil javni zavod Kulturni dom Nova
Gorica in za njeno delovanje Mestna občina Nova Gorica letno namenja sredstva. Navedena
točka se nahaja v prostorih Železniške postaje Nova Gorica ob Trgu Evrope in tako na najbolj
atraktivni in povezovalni lokaciji Nove Gorice in Gorice. KIT je v prvih petih letih delovanja
upravičila pričakovanja, hkrati pa je prisotno razmišljanje in zavedanje, da se njeno
poslanstvo lahko nadgradi. Predvsem je s tem mišljena še bolj izražena prisotnost turistične
komponente, zaradi česar smo v intenzivnih pogovorih tako s Kulturnim domom Nova Gorica
kakor z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki menita, da bi skupaj
lahko nadgradili dobro postavljene temelje. Rešitev se nakazuje v pravno formalnem
sodelovanju teh dveh institucij, kar bi rezultiralo v nadgradnji vsebine same KIT, saj se
zavedamo, da morata biti kultura in turizem močno prepletena, nenazadnje tudi v duhu naziva
Evropske prestolnice kulture 2025.

4. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. april 2019
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:
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-

svetnice Vide Škrlj – naslednjo pobudo in naslednje vprašanje:
Svetniki SD smo lani na 12. seji Mestnega sveta MONG dne 6. 2. 2020 podali
vprašanja glede delovanja EZTS. Skrbelo nas je imenovanje novega direktorja EZTS,
kar je (po naključju) tudi danes naše vprašanje, predlagali smo čimprejšnji sklic stalnih
odborov ter pripravo smernic treh občinskih uprav glede strateških projektov, ki jih je
treba v bližnji prihodnosti razviti preko EZTS. Predlagali smo sklic skupne sejo vseh treh
občinskih svetov o navedenih temah.
Ugotavljamo, da so navedene teme še vedno aktualne, zato našo pobudo ponovno
vlagamo, obenem prosimo za informacije o kadrovskih spremembah, saj so nas mediji
obvestili o odstopu predsednika skupščine EZTS in njegovega namestnika.

-

svetnice Vide Škrlj – naslednjo pobudo v imenu odbora za socialno varstvo in
zdravstvo:
Podala bi še eno pobudo, ki jo vlagam v imenu odbora za socialno varstvo in zdravstvo.
Namreč po poslovniških določbah se moram prijaviti pod to točko tako, kot tokrat
nameravam.
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je na seji v ponedeljek želel dati pobudo županu
vezano na pojav mišje mrzlice, ki je potem, ko se je najprej pojavila v Prekmurju, na
žalost prišla tudi v našo občino, in sicer na območje Trnovsko–Banjško planote. Žal se
tudi že oboleli zdravijo v šempetrski bolnici.
Zato menimo, da je naša pobuda županu, da skupaj z NIJZ-jem in ostalimi pristojnimi
bolj intenzivno ozavešča prebivalstvo o tej nevarni bolezni in da tudi s pristojnimi
poskuša omejiti širitev te bolezni.

-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pobudo:
Problem parkiranja zaradi gradnje prizidka Zdravstvenega doma NG
Gradnja prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica je tik pred vrati, ostaja pa še veliko
odprtih vprašanj. Stanovalci objektov v neposredni bližini gradnje so bili povabljeni na
videokonferenčno srečanje 17. 2., na katerem je bil predstavljen projekt od zasnove do
izgradnje. Srečanja se je udeležila le peščica stanovalcev, kar med drugim kaže na to,
da je precej stanovalcev starejših in neveščih uporabe tovrstnega načina komuniciranja.
Obstoječe parkirišče za zdravstvenim domom uporabljajo tako stanovalci blokov na Ulici
Gradnikove brigade kot Cankarjeve ulice. Če bo za stanovalce Ulice Gradnikovih brigad
med gradnjo poskrbljeno z brezplačno uporabo parkirišč na Ulici Gradnikove brigade
(čez cesto), pa to ni rešitev za stanovalce na Cankarjevi ulici. Ne predstavljam si
starejšega občana, ki težko hodi, kako vlači nakupovalne vrečke s parkirišča na Ul.
Gradnikovih brigad mimo vseh obvoznih poti zaradi gradbišča do svojega bloka na
Cankarjevi, kjer večina težko zmore že hojo po stopnicah, ker v blokih ni dvigala.
Težava bo tudi z uporabo parkirišča pred blokom na Cankarjevi 20, saj bo tam potekala
glavna dovozna pot na gradbišče. Stanovalci so že večkrat predlagali, da bi bilo to
parkirišče namenjeno samo stanovalcem Cankarjeve 20 in 22 po zgledu nekaterih
drugih stanovanjskih blokov, npr. na Cankarjevi ulici 2-6, ali s parkirnimi dovolilnicami
vsaj v času gradnje. Najbrž je to res malenkost v primerjavi z vsem hrupom, prahom,
tresljaji in ostalim, kar jih čaka zgolj meter ali dva stran od stanovanj.
Precej nelogično je tudi to, da stanovalcem ne bo omogočen odkup v parkirni hiši,
ampak zgolj najem. Dejstvo je, da je bilo brezplačno parkiranje v okolici že do sedaj
problematično zaradi bližine mestnega centra in tekem v dvorani OŠ Milojke Štrukelj,
sedaj pa jim bo že tako otežena možnost brezplačnega parkiranja popolnoma odvzeta,
kar jih postavlja v nevzdržno neenakopraven položaj v primerjavi s prebivalci ulic, ki
ležijo centru celo bližje (npr. prebivalci blokov na Jelinčičevi so si postavili rampo pred
parkirišče pod blokom). Parkirišče pred Cankarjevo 20 je ena parkirno najbolj
obremenjenih lokacij, saj tam parkirajo obiskovalci zdravstvenega doma, dijaki srednjih
šol ter zaposleni na OŠ Milojke Štrukelj in Gimnaziji Nova Gorica, za slednje pa MONG
vse do sedaj ni imela posluha za parkirne ureditve niti s subvencioniranjem plačljivih
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parkirišč. Postavlja se vprašanja, kje bodo vsi ti zaposleni parkirali. Od javnih ustanov
leži ob Zdravstvenem domu še studio RTV Slovenija, že pred časom pa sem
izpostavila, da ni nadzora parkiranja avtodomov in službenih vozil z vseh vetrov.
Prosim, da razmislite o vsem zgoraj navedenem in čim prej pripravite rešitve, ki bodo
stanovalcem vsaj malo olajšale življenje s kolikor toliko vzdržnim parkiranjem, ne pa jim
ga še dodatno zagrenile.
-

svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje:
Prebivalci somestja že nestrpno pričakujemo začetek delovanja sistema izposoje javnih
koles, ki bo povezal Novo Gorico, Gorico in Šempeter. Postaje so že postavljene,
spletna stran in aplikacija delujeta, jutri (21. 5.) bo začel sistem izposoje delovati v Novi
Gorici, preseneča pa me, zakaj med postaje ni vključena tudi Železniška postaja v Novi
Gorici oz. Trg Evrope, ki vse bolj postaja osrednja točka stičišča Nove Gorice in Gorice,
tam pa naj bi potekali tudi osrednji dogodki ob EPK 2025. Na novo je tam urejeno kar
veliko postajališče za kolesa, zato še toliko bolj bode v oči, da ni postaje za izposojo
javnih koles.
Pred nekaj dnevi smo lahko v časopisu prebrali, da se bo z denarjem iz evropskih
sredstev namesto urejanja novega trga v Solkanu urejalo nove postaje izposoje javnih
koles. Zanima me, koliko denarja je za to predvideno in kje so predvidene nove postaje.
Ker je na zemljevidu postaj še veliko praznih lis, medtem ko sta dve postaji postavljeni v
zelo kratki medsebojni razdalji, me zanima še, kako so bile (in kako bodo) določene
postaje izposoje javnih koles, torej kdo o tem odloča in po kakšnih merilih.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:
Dajem pobudo, da se uredi kolesarska pot od Gortanove ulice do Vojkove ceste (glej
PISO posnetek).
Krajani Gortanove ulice so na Krajevno skupnost Nova Gorica naslovili pobudo, da se
uredi kolesarko pot od "konca Gortanove ulice" do Vojkove ceste. Donedavnega so do
kolesarke poti na Vojkovi cesti, ki vodi od Rožne doline do Nove Gorice, dostopali preko
dvorišča v zasebni lasti. Sedaj jim je lastnik to onemogočil, zato predlagajo, da se
kolesarko pot uredi na parceli poleg, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Ta
kolesarka pot krajanom tega dela Nove Gorice predstavlja najkrajši dostop do Spara,
Hoferja, Komunale, bencinskega servisa, itd.. (priloga 1)

-

svetnika Gabrijela Fišerja – naslednjo pobudo:
Podajam svetniško pobudo, ki se nanaša na varno kolesarjenje v kontekstu športa in
turizma v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju MONG).
Po vzoru uspešne iniciative v sosednji Italiji (priloga) predlagam, da se ceste v MONG,
ki jih pogosto obiskujejo kolesarji, pa ob njih ni kolesarskih stez, izobesi takšne table.
(priloga)
To bi bil zgled, s katerim bi bili prva takšna občina v Sloveniji, temu zgledu bi lahko
sledili tudi drugi in bi še dodatno prispevali k prepoznavnosti in h kolesarjem prijazni
občini in regiji.
Kot drugo, glede na to, da v urbanem okolju še nimamo kampa in PZA in glede na to,
da se gradnja kolesarske povezave Kromberk – Ozeljan zamika, predlagam označitev
poti od Kampa Lijak čez Šmihel, mimo modelarskega letališča, Lok in Kromberka v
center Nove Gorice.
Poti so obstoječe, v dobrem stanju, potrebno jih je le označiti. S tem bi bistveno
povečali dostopnost Nove Gorice in Gorice za tiste, ki kampirajo na Lijaku. V veliki meri
namreč pridejo z avtodomi, ki niso najbolj primerno sredstvo za tranzit v center mesta in
tudi v velikem številu avtodomarji za take transferje uporabljajo kolesa.
Prav tako predlagam, da se v poletni sezoni uvede linija mestnega potniškega prometa
od centra mesta do Lijaka. (priloga 2, 3)

10

-

svetnika Antona Kosmačin – naslednje vprašanje:
Spoštovani g. župan, nekaj občanov se je obrnilo name z vprašanjem, kdaj in na katero
telefonsko številko je dostopen vaš zaupnik, g. Jaka Fabjan.
Občani ga kličejo že več časa in g. Jaka Fabjan se ne odzove na njihove klice.

-

svetnika Antona Kosmačina – naslednjo ponovno pobudo:
G. župan, že na marčevski seji Mestnega sveta MONG sem vas ponovno vljudno prosil,
da uvrstite na naslednjo sejo Mestnega sveta MONG točko, kjer bomo obravnavali
točko, v kateri bo pristojna občinska služba predložila gradivo in obrazložitev cenitev in
stroškov teh cenitev za nepremičnine in zemljišča, ki so bili predmet nakupa, prodaje ali
menjav MONG v letu 2020 in 2019. G. župan, povejte, zakaj vztrajno to zavračate.
Da je to smiselno izhaja iz dosedanjih razprav in pripomb svetnikov in svetnic na MS,
kjer je svetnica ga. Kokoravec imela pripombo na nesorazmernost cenitve pri
kotalkališču in svetnika g. Vodopivca in g. Markočiča na evidentno prilagojeno cenitev
(Delpinova-Gradnikova).
Vaša trditev, da uvrščate na dnevni red sej Mestnega sveta MONG samo točke, kjer je
vsebina nujna za delovanje občinske uprave in javnih služb ne drži, zato vas ponovno
vljudno prosim za uvrstitev točke na naslednjo sejo Mestnega sveta Mestne občine
Nova Gorica.

-

svetnika mag. Marka Rusjana – naslednje vprašanje:
Postavil bom vprašanje v zvezi s stališčem občine oziroma odzivom na predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki neposredno vpliva na javno
finančne prihodke občine. Vlada je dala predlog zakona v zakonodajni proces. Po
mojem razumevanju in razumevanju Levice predlagani zakon bi že v letu 2022 zmanjšal
davčne prihodke v skupnem znesku okoli 247 milijonov evrov, v prihodnih letih bi prišlo
še do dodatnega izpada prihodkov zaradi postopnega višanja splošne olajšave. Do leta
2025 bo prišlo do letnega izpada iz naslova dohodnine v višini do 789 milijonov evrov,
zaradi izpada dohodnine bo prišlo do ponovnega izpada prihodkov tudi znotraj
občinskih proračunov. 54 % delež realizirane dohodnine predpreteklega leta, se pravi
2019, je namreč največji lastni vir financiranja občin. Pomeni, da bodo občinski
proračuni po letu 2025 na letni ravni izgubili 426 milijonov evrov oziroma kar 26 % vseh
davčnih prihodkov. Sicer za našo občino nimam izračunov, ampak upam, da občinske
službe to že preverjajo.
Vsekakor lahko že na prvi pogled rečemo glede na to, da je za leto 2021 v našem
proračunu planirano skoraj 19 milijonov evrov prihodkov iz naslova dohodnine, da bi
naša občina letno zgubila nekaj milijonov evrov. Vlada sicer v gradivu predloga zakona
zapiše, da če sredstva iz naslova dohodnine ne bodo zadoščala za pokrivanje zakonsko
določenih nalog, se bo občini zagotovila tako imenovana finančna izravnava.
Posledično pomeni, da navedene rešitve zakona ne bodo imele neposrednega vpliva na
prihodke občinskih proračunov. Konec citata.
Mene ta razlaga močno skrbi. Vemo, da naša občina financira še marsikaj poleg
zakonsko določenih nalog. Znižala se bodo sredstva na vseh področjih, tako na
področju sociale, investicij, kulture in tako dalje. Tak predlog zakona je pač de
konstruktiven napad na naš občinski proračun, še veliko bolj nevaren kot izpad
dohodkov iz naslova koncesije za izvajanje iger na srečo.
Tudi finančne izravnave državnega proračuna je precej bolj negotov finančni vir kot pa
direkten vir iz naslova davčnih prihodkov. Še posebej to velja za prihodnja leta, ko bo
zopet začelo veljati fiskalno pravilo in bo državni proračun pri izdatkih veliko bolj
omejen. Tako, da je ta obljuba lahko zelo toga sploh, ker ne vemo, katere vlade bodo
takrat na oblasti.
Vodstvo občine zato sprašujem, glede na to, da tudi vem, da je bil s strani državnega
zbora poslan mestnim občinam ali občinam ta predlog zakona, kakšno je stališče do
predlaganega zakona in ali so bile že izvedene kakšne aktivnosti v Skupnosti občin
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Slovenije in v Združenju mestnih občin Slovenije, da se takšnemu predlogu zakona
nasprotuje oziroma predlaga spremembo zakona, ki ne bo ogrožal občinskih
proračunov, predvsem imamo v mislih naš proračun.
-

svetnika Antona Kosmačin – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:
Prejel sem odgovor, ga ne bom čital vsega skupaj, kjer mi pravite, da bom prejel
informacije v kratkem in ob upoštevanju vseh pravil o pridobitvi informacij javnega
značaja. Moje vprašanje je sledeče. Kaj vi razumevate pod terminom v kratkem? Ali je
to teden, mesec, leto, cel mandat? V kakšnih enotah to merite?
Druga stvar je pridobitev informacij javnega značaja. Ali ni gradivo Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica javno?

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:
Postavil sem vprašanje v zvezi z realizacijo ureditve vrta na gradu Rihemberk, ki je bil v
participativnem proračunu leta 2018. Dobil sem na to izčrpen odgovor, ki pa ne
odgovarja na bistvena vprašanja.
Torej ta odgovarja tako, da je bil pač projekt neizvedljiv tak, kot je bil izglasovan, kar je
sporno, ker je bila prva faza same priprave participativnega proračuna nastavljena tako,
da so ustrezne strokovne službe preverile, če je izvedljiva in ga tudi ovrednotile. Potem
je bilo kasneje ugotovljeno, da je neizvedljiv oziroma, da bi za njegovo realizacijo bilo
potrebno večkrat prekoračiti ta znesek, ki je bil tam namenjen. Torej, znani so primeri iz
tega participativnega proračuna, ko je realizacija prekoračila planirano vsoto po pet krat,
šest krat in se je šlo v izvedbo, ali pa se bo šlo še zmeraj. Zato mislim, da moramo imeti
v tem primeru enake vatle in ta sredstva v tem primeru torej izglasovana, namensko
porabiti za to, za kar so bila izglasovana.
svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček – naslednji predlog na podani odgovor:
Rada bi se zahvalila občinski upravi, še posebej vodji Oddelka za družbene dejavnosti,
ge. Marinki Saksida, za izčrpno poročilo v zvezi z mojim vprašanjem, kaj ste konkretno
uresničili iz sprejete Strategije visokega šolstva na Goriškem. Iz poročila je razvidno, da
je bilo veliko narejenega. Na koncu sem se nasmehnila ob stavku, da se ob vsem
zapisanem nakazujejo tudi možnosti vzpostavitve univerzitetnega kampusa, saj o njem
govorimo že več let. Tudi sama si želim, da bo do uresničitve le-tega enkrat le prišlo.
Kakor sem opazila, sem ta odgovor dobila 22. aprila, samo ne vem, če je to poročilo
tudi objavljeno na spletni strani. Prosila bi, če to tudi objavite, ker je zanimivo za prebrati
tudi za vse svetnike in tistega, ki ga zanima.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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