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Številka: 0110-0012/2021-2
Nova Gorica, 2. september 2021

POROČILO
o izvršenih sklepih 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,
ki je bila 29. julija 2021

29. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. julij 2021

zap.
št.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 28. seje
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila
17. junija 2021 in 7. izredne seje Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. julija 2021.
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica SVITU
TRKMANU, roj. 1986, univ. dipl. inž. gozdarstva,
Ledine 10, Nova Gorica.
Sklep o imenovanju GORAZDA GORJANA, DEJANA
BERGINCA in MARKA SMERAJCA kot predstavnike
Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna
šola Branik.
Sklep o imenovanju GORANA VUKOVIĆA, JERNEJA
PODGORNIKA IN NEŽE UŠAJ kot predstavnike
Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna
šola Milojka Štrukelj Nova Gorica.
Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na
območju Mestne občine Nova Gorica.
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica.
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova
Gorica.
O predlogu Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic
in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in
raziskovalno središče Primorske se opravi druga
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe
in mnenja iz razprave.
Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna
Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 v obdobju od
1. 1. do 30. 6. 2021

●

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●

●

●
●
●
●

●
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10.
11.

12.

Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v
Mestni občini Nova Gorica.
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto
2021.
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.
2519/8 k. o. Banjšice.

●
●
●

7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 6. julij 2021

zap.
št.

3.

5.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

Mestni svet nalaga občinski upravi, da skupaj z
družbo VIK, d. d. do 1. 1. 2022 pripravita nov elaborat
o ceni čiščenja in odvajanja odpadnih in meteornih
voda, v katerem naj se upošteva delno prevrednotenje
vrednosti infrastrukture in vključi obračun padavinskih
voda z javnih površin in objektov v občinski lasti.
Občinska uprava naj skupaj s podjetjem VIK, d. d.
preveri možnost priprave elaborata, ki bi predstavil
tudi možnost diferenciacije cen po uporabi.

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

●

28. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. junij 2021

zap.
št.

SKLEP OZ. AKT

16.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga
občinskim strokovnim službam naj preverijo, na
kakšen način je bila vknjižena parcela št. 6284 k. o.
Dornberk.

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●1

6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 10. maj 2021

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

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin, ki so vezane na zgodovino dogodkov/dejanj s predmetno
nepremičnino, smo se dogovorili za vpogled v listinski del Zemljiške knjige (listine, ki so podlaga za
izvedbo nepremičninskih poslov) in tudi v Evidenco zemljiškega katastra (Geodetska uprava RS), v
zbirko arhivskega grafičnega gradiva. Aktivnosti so še v teku, zato bomo o ugotovitvah poročali na
novembrski seji Mestnega sveta.
1
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-

-

-

-

-

-

-

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.
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,
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-

-

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.

22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021

zap.
št.

8.

SKLEP OZ. AKT

IZVRŠEN

V
IZVRŠEVANJU

NI IZVRŠEN

●

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.

Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.

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

●

Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.
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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

●

Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.

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

●

Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021.

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:

-

svetnice Damjane Pavlica – naslednje vprašanje:
V svetniški skupini SDS dajemo naslednjo pobudo. Glede na vprašanje v zvezi s
sanacijo plazu v Šmihelu, ki ga je Mestna občina Nova Gorica poslala na Ministrstvo za
okolje in prostor, smo dne 6. 5. 2021 prejeli odgovor s časovnico za izdelavo
dokumentacije za sanacijo plazu, ki naj bi bila pripravljena do 31. 12. 2021.
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Glede na to, da je bil pred kratkim na obisku v Šmihelu g. Vivoda z ekipo, ki že dolgo
rešuje sanacijo tega plazu, prosim pristojne službe, da naprosijo ministrstvo za izdelavo
ponovne časovnice in opis del za sanacijo tega plazu, ker prvotna verjetno ne drži več.
To vprašanje postavljajo tudi krajani in Krajevna skupnost Ozeljan - Šmihel.
-

svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:
30. 6. 2021 je bil zadnji dan za prijavo na Javni razpis za subvencioniranje obrestne
mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Mestne občine Nova Gorica za
leto 2021, Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Svetniki se z vsebino
razpisnih pogojev nismo seznanili in na njih žal nismo imeli vpliva, čeprav v svetniški
skupini Povezani menimo, da bi o tem mestni svet moral razpravljati.
Ne glede na to pa prosim, da se pripravi poročilo o izvedbi in zaključku razpisa,
poudarek na koliko prijav je bilo, koliko sredstev se bo porabilo oziroma po črpalo in
koliko vlog je bilo odobrenih za mlade in mlade družine.

-

svetnika Aleša Markočiča – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, naslednjo pobudo:
V imenu svetniške skupine Povezani podajam svetniško pobudo, da se Mestna občina
Nova Gorica vključi v projekt Varno ima vedno prav – tudi s 3D zebro, ki se odvija pod
okriljem zavarovalnice Generali in Zavoda varna pot. Projekt zajema umestitev 3D
zeber, s katerimi se pričakuje umirjanje prometa predvsem na območju šolskih poti. S
tem bomo bistveno povečali varnost naših najmlajših in vseh ostalih udeležencev v
prometu. Poskrbimo za večjo varnost naših občanov!

Vir: splet
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=R1SQcXhqefs
-

svetnika Marka Tribušona – naslednjo pobudo:
Moje svetniško vprašanje se nanaša v bistvu tudi na vprašanje oziroma pobudo, katero
je postavila že prej podžupanja v zvezi s plazom Šmihel. Vemo, da je bila letos 20letnica, vemo, da smo imeli v januarju 2019 na mestni občini sestanek o sanaciji
oziroma predvidenih ukrepih nadaljevanja sanacije v Šmihelu, vendar se po moji oceni
do sedaj ni zgodilo nič oziroma je nova oblast lokalno skupnost oziroma krajevno
skupnost popolnoma izločila iz te sanacije oziroma iz pogovorov in tudi obveščanja. To
smo tudi izpostavili na sestanku, ko je bil župan v naši krajevni skupnosti. Obljube so
bile, zgodilo se ni nič.
Mene pa zanima ena sedaj zelo pereča zadeva. Pred kakšnim mesecem je bil na
obisku minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in plaz Šmihel ni bil ob tem obisku
kljub temu, da je uvrščen med sedem plazov državnega pomena v Mestni občini Nova
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Gorica, niti z besedo omenjen, niti ni bil na noben način predstavljen ministru. Mislim,
da je to skrajno neodgovorno od mestne občine oziroma od mestne uprave, da se tako
poigrava s tem perečim problemom kot je plaz Šmihel. Resnično prosim za odgovor,
zakaj ni bil minister s tem seznanjen.
Še to, če mi dovolite. Iskreno bi se zahvalil ob tej priliki podžupanji, ki se res aktivno
ukvarja in bori, da bi ta plaz končno prišel do sanacije.
-

svetnika Marka Tribušona – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Tudi sam sem imel eno vprašanje. Dobil sem kar obsežen odgovor, vendar pa nisem
popolnoma zadovoljen, ker ni bilo jasno odgovorjeno oziroma sploh ni bilo na ta del
vprašanja, ki sem ga postavil, in sicer koliko je bila finančno ovrednotena izdelava te
zgibanke oziroma koliko je to stalo.
Zapisano je bilo tudi, da so po tem mojem pozivu oziroma vprašanju preverili oziroma
kontaktirali vse te prireditelje, če je mogoče kakšna napaka. Sam sem samo enega
poklical, za katerega sem vedel, da je prišlo do napake in so povedali, da jih ni nobeden
nič vprašal, nič kontaktiral. Tako, da mislim, da je bil ta odgovor zopet tako kot po
navadi zavajajoč.

-

svetnice Gordane Erdelić – naslednjo pobudo:
Podajam naslednjo svetniško pobudo. Kot prebivalka Solkana podajam pobudo za
ureditev ekoloških otokov v Solkanu. Veseli me, da bo na Vojkovi cesti po prenovi
zgleden in sodoben ekološki otrok, Solkanci pa želimo urejene ekološke otoke tudi
drugod po Solkanu.
Nekateri ekološki otoki so postavljeni na pločnikih, na Cesti IX. korpusa se srečujemo s
težavo, da se smetnjaki velikokrat znajdejo na cesti. Ravno tako so ekološki otoki brez
oznak in ni jasno kateremu delu prebivalcev so namenjeni.
Podajam pobudo za ureditev ekoloških otokov in postavitev tabel za ozaveščanje o
ločevanju odpadkov.

-

svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednje vprašanje:
Julija se je prvič zbrala tako imenovana županova delovna skupina za EPK, ki jo
sestavljamo predstavniki in predstavnice vseh svetniških skupin in kot je bilo rečeno na
prvem sestanku, naj bi bila vloga skupine pomoč županu pri realizaciji EPK-ja.
Glavni predstavnik Mestne občine Nova Gorica za EPK, Simon Mokorel, nam je
predstavil, kaj je bilo do sedaj narejenega, načrt upravljanja, v bistvu postopek
ustanavljanja novega zavoda, način financiranja, predvideno infrastrukturo na tako
imenovanem EPK districtu, kot ga imenujete in financiranje.
Za to predstavitev bi se zahvalila. Vendar pa prosim, da kar zadeva infrastrukturni del
tudi mestnemu svetu predstavite načrt za območje ob železniški postaji, kaj se bo tam
uredilo, kaj prenovilo, na novo zgradilo, koliko bo investicija težka, do kdaj bo
realizirana, kaj je z idejno zasnovo arhitekturnega natečaja, ali se jo bo upoštevalo v
celoti, delno, ali se jo ne bo in kolikšen je bil celoten strošek natečaja za ureditev Trga
Evrope.

-

svetnika Otona Mozetiča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Postavil sem dve svetniški vprašanji, obe dokaj preprosti. Prvo vprašanje je bilo, kako je
upoštevano parkirišče ob Park hotelu pri preureditvi Delpinove ulice v Novi Gorici.
V odgovoru je sicer lepo napisano, kakšne cilje MONG zasleduje, in sicer, da
zmanjšujemo število parkirnih mest in vračamo javne površine pešcem, kolesarjem in
drugim oblikam trajnostne mobilnosti. Vendar parkirišče obstaja, torej zgleda, da večina
in tudi ta, ki je odgovarjal, ne ve, da je parkirišče na zemljišču mestne občine in da je v
trenutku, ko je to parkirišče nastajalo, torej, ko je Park hotel dobil uporabno dovoljenje,
to parkirišče izrabil za to, da mu ni bilo treba delati garaž posebej. Ampak obstaja
dogovor, da bo to parkirišče lahko uporabljeno tudi za krajane. Vprašanje je bilo vezano
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na to, kako bomo ob preureditvi Delpinove ulice to upoštevali. Vprašanje ostaja. Torej
odgovora ni. Napisano je sicer, da da bo upoštevano parkirišče v širšem reševanju
parkirne politike, ne kako, ne kaj, torej mislim, da s tem odgovorom nisem zadovoljen.
Kolikor mi je znano, je z navedeno problematiko občinska uprava seznanjena, žal pa nič
ne odreagira. Predlagam, da občinska uprava Mestne občine Nova Gorica v občinskem
proračunu za leto 2022 zagotovi potrebna finančna sredstva in pripravi program, na
osnovi katerega bo sistematično pristopila k reševanju te problematike.
-

svetnika Otona Mozetiča – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:
Drugo pa je bilo vprašanje sanacije plazu še vedno na Vitovljah. Postavil sem dve
preprosti vprašanji, in sicer ali je bilo pri gradnji upoštevano in izvajano torej varovanje
pred plazenjem, ki je pač normalno za gradnjo na takem občutljivem zemljišču in na to
nisem dobil odgovora. Drugo vprašanje pa je, s kakšno dokumentacijo je ta gradnja
tekla. Tudi na to vprašanje odgovora ni.

Miran Ljucovič
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
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