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Številka: 0110-7/2020-3 
Nova Gorica, 21. januar 2021    
 
  

O D G O V O R I 
 

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

 
 
 
21. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. december 2020  
 
 
1. SVETNIK MITJA HUMAR je podal naslednjo pobudo:  

Občani me opozarjajo, da je pločnik med igriščem, kjer so postavljene mize za namizni 
tenis na Ul. Gradnikove brigade za vrtcem Kurirček do bivše Bevkove knjižnice, 
neosvetljen in je ob večernih urah popolna tema. 
V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se na tem območju za večjo varnost v 
jutranjih in večernih urah, tako za šolarje kot tudi za ostale občane, postavi javna 
razsvetljava. 
 

 
2. SVETNIK MITJA HUMAR je podal naslednjo pobudo:  

Občani me opozarjajo, da je pločnik pri Ledinah zraven bivšega Kemometala do vrtca 
Ciciban v smeri Ledin in nato vzporedno s Cankarjevo ulico do ceste, ki pelje iz 
Cankarjeve ulice do Ulice Ivana Regenta, neosvetljen in je ob večernih urah popolna 
tema. 
V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se na tem območju za večjo varnost v 
jutranjih in večernih urah za občane, postavi javna razsvetljava. 

   
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor na obe pobudi:  
Zavedamo se problema neosvetljenosti dela pešpoti med Cankarjevo ulico in Ulico 
Gradnikove brigade, in sicer v delu, kjer se nahajajo mize za namizni tenis do prostorov bivše 
knjižnice ter neosvetljene pešpoti na območju Ledin. Osvetlitev obeh pešpoti je predvidena v 
sklopu ureditve Cankarjevega naselja, za kar je bila izdelana tudi IDZ dokumentacija, v 
letošnjem proračunu pa so predvidena sredstva za izvedbo osvetlitve obeh neosvetljenih 
pešpoti. 
Najprej se bo, na podlagi izdelanega IDZ projekta, izdelala PZI dokumentacija, sama 
investicija pa je predvidena za drugo polovico leta 2021. 
 
 
3. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je postavil naslednja vprašanja:         

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je dne 28. 9. 2020 objavil Javni razpis 
za dodelitev najemnih stanovanj v najem mladim. Govorim o stanovanjih v Prvačini. 
V medijih smo lahko zasledili, da je bil odziv slab, zato sprašujem: 

 Koliko stanovanj se je oddalo mladim na podlagi razpisa? 

 Če se ni oddalo vseh, kaj bo s preostalimi stanovanji in kdaj bo objavljen 

razpis? 
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 Ali je občinska uprava raziskala vzroke za tako slab odziv? 

 Ali bodo ugotovljeni vzroki kakorkoli vplivali na strategijo investiranja v takšna 

oz. podobna stanovanja (neprofitna stanovanja, stanovanja za mlade …) s 

strani Stanovanjskega sklade Mestne občine Nova Gorica?  

Kabinet župana in Stanovanjski sklad MONG sta podala naslednji odgovor: 
 
Dne 28. septembra 2020 je bil ob objavljen javni razpis za dodelitev 8 najemnih stanovanj v 
najem mladim na lokaciji Prvačina 21B. Do 19. oktobra 2020, ko se je razpis zaključil, je 
prispelo 8 vlog. 5 prijavljenih prosilcev ni izpolnjevalo pogojev. Od 3 prosilcev, ki so 
izpolnjevali pogoje in bili povabljeni k podpisu pogodbe, se je odzval zgolj 1. Stanovanjski 
sklad MONG je sedem nezasedenih stanovanj dodelil upravičencem za dodelitev 
neprofitnega stanovanja po javnem razpisu v letu 2019. 
 
Glede na to, da se je razpis za namenska stanovanja za mlade objavil prvič v zgodovini 
občine in sklada, ocenjujemo, da je bil odziv uspešen. Prvič smo namensko ponudili mladim 
stanovanja. Razlogi, da je bilo sklenjeno razmerje zgolj z enim prosilcem, pa so verjetno 
večplastni. Konkretni projekt izgradnje stanovanj v Prvačini sega najmanj v leto 2012, ali še 
dlje, in je bil večkrat spremenjen. Zadnja sprememba, narejena v letu 2017, je predvidela višji 
cenovni rang vgrajene opreme v stanovanjih. Zgrajena stanovanja so tako velika in 
razkošneje zasnovana, kar posledično pomeni tudi višjo najemnino in višje fiksne stroške za 
vselitev. Zaradi velike potrebe po stanovanjih projekta v tem mandatu nismo ponovno 
spremenili, saj bi to še dodatno zavleklo njegovo izvedbo. Predpostavili smo, da je bil predlog 
dobro premišljen. 
 
Izkušnje iz tega razpisa in projekta Prvačina so podlaga za nadaljnje prilagajanje nastajajoče 
stanovanjske strategije, predvsem v delu, ki naslavlja stanovanjski problem mladih. Zagotovo 
ne bomo več tvegali s pretirano razkošnimi investicijami, prav tako bo potrebno revidirati 
starostno mejo 29 let. Takšno starostno mejo namreč določa nacionalni stanovanjski program 
2015-2025. Starostno mejo smo povzeli po tem dokumentu. Na podlagi izkušenj z omenjenim 
razpisom menimo, da je ta meja neskladna s sodobnimi trendi, saj se mladi osamosvajajo 
kasneje kot je to bilo značilno pred desetletji. Najverjetneje je bil to tudi eden poglavitnih 
razlogov za nizko zanimanje za najem razpisanih stanovanj v starostni skupini pod 29 let. Ni 
težko sklepati, da si v tem življenjskem obdobju mladi, zlasti tisti, ki so se dlje šolali na 
visokošolski ravni, takšnih najemov ne zmorejo privoščiti, saj niso še finančno dovolj 
zmogljivi. 
 
Zadnji razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem je bil izveden v letu 2019. Od vseh 
prijavljenih je izpolnjevalo pogoje za uvrstitev na prednostno listo upravičencev za dodelitev 
neprofitnega stanovanja 127 prosilcev. Do 9. decembra 2020 so bila stanovanja dodeljena 25 
upravičencem. SSMONG bo v svoji strategiji še vedno imel izgradnjo ali nakup novih oziroma 
dodatnih stanovanjskih enot. Glede na dosedanje izkušnje je v okviru vsakega razpisa, ki se 
običajno ponavlja v povprečju na periodo dveh let, najmanj 100 upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. Kar se tiče stanovanj za mlade, bo Stanovanjski 
sklad MONG skladno s pravilnikom o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem 
mladim tudi v bodoče objavljal razpise na način, da bo omejeno število primernih 
stanovanjskih enot na voljo mlajši populaciji. 
 
 
4. SVETNICA DR. MIRJAM BON KLANJŠČEK je postavila naslednje vprašanje:    

Na 4. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 19. aprila 2019, sem na 
občinsko upravo naslovila pobudo, da se v proračun umesti rekonstrukcija odseka 
ceste med Veterinarskim zavodom v Kromberku do solkanske obvoznice in predlagala 
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izvedbo ukrepov za povečanje pretočnosti in prometne varnosti ter omejitve tranzita 
na tem območju. 
Od takrat se ni zgodilo nič. Trenutno je cesta zaprta, saj na njej potekajo vzdrževalna 
dela, predvidevam, da na vodovodnem omrežju.  
Občinsko upravo sprašujem, ali se bo v tem mandatu resno lotila reševanja te 
problematike ali ne. Odgovor na to vprašanje ne pričakujem samo jaz, ampak veliko 
število občanov, ki živijo v tem delu mesta, ki je, kot kaže, trenutno zapostavljeno. 

 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Odgovor bo svetnici podan naknadno. 
 
5. SVETNICA VIDA ŠKRLJ je podala naslednjo pobudo:  

Epidemija korona virusa, ki nas je zajela, nas je zaprla med štiri zidove, nam nadela 
maske in nas oddaljila od našega dela, naših sorodnikov in prijateljev. 
Dolgotrajno prepovedovanje stikov že kaže pomembne posledice na psihosocialnem 
stanju ljudi. Omejila se bom le na probleme starejših ljudi, ne da bi seveda zanikala, 
da probleme imajo tudi ostale kategorije. 
 
Starejši občani smo ostali brez socialnih stikov, na obisk si ne upamo sprejeti niti 
lastnih otrok, kaj šele vnuke, ki utegnejo biti pomembni prenašalci trdovratnega virusa. 
Poseben problem predstavljajo oskrbovanci domov za starejše, oni nimajo  možnosti 
odločanja o srečanju s svojci, ker so domovi zaprti in obiski večinoma prepovedani. 
Trenutno se omejitve  ponekod rahljajo. Ta situacija je enaka tudi drugje, tudi v tujini, 
zato o upravičenosti teh ukrepov ne bom govorila. Moja pozornost je namenjena 
posledicam, ki nastajajo že danes. Pričakovati je, da bodo tovrstne posledice še bolj 
izrazite v prihodnje. 
 
Smrt svojcev, ki jih nekaj časa nismo videli, od katerih se nismo poslovili, je 
pomembno zaznamovala kar nekaj naših občanov. Pomanjkanje sprotnih informacij o 
zdravstvenem stanju, nedostopnost zdravnikov za osebni bolj človeški stik, občutek 
praznine, krivde,  dvomi o zadnjih urah svojcev … vse to povzroča ljudem nepopisno 
trpljenje. 
Na opisano situacijo nismo bili pripravljeni, seveda, tudi nihče ni bil pripravljen na 
epidemijo. Bistvo moje pobude je  psihosocialna pomoč. 
 
Prejšnji mesec je bil vzpostavljen nacionalni telefon za psihološko podporo 
prebivalstvu ob epidemiji. Gre za brezplačno številko 080 51 00. Vem, da ima tudi 
naš Center za krepitev zdravja posebno številko, na katero lahko pokličejo občani, 
pomagajo tudi  vse humanitarne organizacije. Njihova pomoč je neprecenljiva, brez 
njihovega dela bi bila situacija še hujša. Menim, da za obdobje, ki prihaja, to ne bo 
zadostovalo. 
 
Predlagam vam, gospod župan, da pomagate okrepiti to psihosocialno pomoč, ki 
jo občani potrebujejo. 
Predlagam, da dostop do te pomoči olajšamo tako, da ji dodelimo posebno ikono na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Za večino starejših je dostop do objav na 
spletni strani otežen, zato predlagam, da strokovne službe MONG pripravijo za vsa 
gospodinjstva tudi zgibanko z navedenimi vsebinami in številkami. V času epidemije, 
ko so osebni stiki prepovedani ali omejeni, je telefonski pogovor ali korespondenca po 
elektronski pošti edina rešitev.  
 
Razmišljati moramo o času, ki bo prišel po zajezitvi epidemije, takrat bodo osebni stiki 
možni in potrebe ljudi bistveno večje. Po koncu zdravstvene krize bo po ocenah 
strokovnjakov nastopila ekonomska in socialna kriza v znatno večji meri. Predlagam 
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vam, da se začnemo pripravljati na ta čas s pripravo kadrov, ki nam bodo pomagali 
lajšati težave ljudi. Osebni stik, pogovor, empatija in prijazne besede zaležejo mnogo 
bolj. 
 
Predlagam vam, da pokličete na pomoč psihologe iz šol in vrtcev, profesorje, ki 
te predmete predavajo v srednjih in visokih šolah, v Novi Gorici imamo 
Fakulteto za uporabne družbene študije, kjer izobražujejo mlade v smeri 
psihosocialnega dela. Na pomoč lahko pokličemo tudi študente na teh 
programih, pomagajo nam lahko tudi upokojeni strokovnjaki, ne le psihologi. 
Potrebujemo tudi sociologe in tudi zgodovinarje, saj so v naši preteklosti znani 
primeri epidemij. 
 
Ne želim biti črnogleda, toda strokovnjaki predvidevajo, da kriza v tem delu šele 
prihaja, posledice dolgotrajne epidemije so v tem delu nepredvidljive. S pravočasnim 
povezovanjem prostovoljcev različnih profilov se moramo na to prihodnost čim bolje 
pripraviti. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Trenutna epidemiološka situacija prinaša občutke stiske, strahu, nemoči in negotovosti, zato 
smo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica rubriko, ki je vidna kot posebna ikona 
»Koronavirus – info«, nadgradili s sklopom Psihosocialna pomoč. Ker je informiranje ljudi 
ključnega pomena, je bila rubrika »Koronavirus – info« vzpostavljena že v prvem valu 
epidemije. Na tej povezavi so občankam in občanom že ves čas na voljo informacije o 
ukrepih, odlokih, omejitvah in novostih v zvezi z epidemijo in preprečevanjem širjenja okužb. 
Glede na potrebe je bilo oblikovanih sedem sklopov informacij. Kot zadnji se je sklopom 
Osnovne informacije, Obvestila, Trgovina – dostava na doma, Gostinstvo – dostava na dom, 
Nastanitve za tuje delavce in Prijave prostovoljcev pridružil tudi sklop Psihosocialna pomoč. V 
tem sklopu so zbrane vse informacije in telefonske številke, ki so brezplačno na voljo 
občankam in občanom. Z objavljenimi kontakti želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki 
se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. Poleg 
nacionalne telefonske številke je objavljena tudi svetovalna številka psihologinj Centra za 
krepitev zdravja (CKZ) Nova Gorica. Zbrali smo tudi kontakte nevladnih organizacij, ki v 
lokalnem okolju nudijo psihosocialno pomoč. Na našo prošnjo po predstavitvi oblik pomoči in 
dosegljivih telefonskih številk so se odzvali Zavod Karitas Samarijan, ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje, Ozara Nacionalno združenje za duševno zdravje, 
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, Slovensko združenje za preprečevanje 
samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet, Hospic – sočutni telefon – Območni 
odbor Severna Primorska, Društvo Projekt Človek (Sprejemni center Piran – enota Nova 
Gorica), Fakulteta za uporabne družbene študije v sodelovanju z KVS  Slovenija (Kognitivno 
vedenjsko svetovanje Slovenije), Družinski center Sveta Gora – Center Skupaj. 
 
Namen zbiranja in objave podatkov je bil predvsem ta, da bi naše občanke in občane 
spodbudili, da v primeru stiske kontaktirajo navedene telefonske številke ali elektronske 
naslove ter delijo svojo stisko in prejmejo čustveno podporo ter informacije. 
 
Pridružujemo se ugotovitvam svetnice glede napovedi, da kriza šele prihaja ter da se je 
potrebno na to že sedaj pripravljati. Svetnici se tudi zahvaljujemo za podane predloge, ki jih 
bomo upoštevali. 
 
Kot predlaga svetnica in je bilo konec preteklega leta predlagano tudi na srečanju z 
organizacijami iz lokalnega okolja, ki nudijo različne oblike pomoči občanom v stiski, bomo 
najprej pripravili zgibanko o oblikah pomoči, vzporedno pa že  tudi sistem psihosocialne 
pomoči po končani epidemiji. 
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6. SVETNIK ALEŠ DUGULIN je postavil naslednje vprašanje in podal naslednjo pobudo:   

Glede na pismo, ki smo ga dobili za sejo in je danes točka umaknjena, dajem sledeče 
svetniško vprašanje in pobudo. Spoštovani župan, zanima me, kaj se dogaja v javnem 
podjetju Mestne storitve. V pismu, ki smo ga dobili, je razbrati sum koruptivnih dejanj.  
Prosim, da uprava pripravi odgovor na te sume in skupaj s pismom to obravnavamo 
na prvi naslednji seji mestnega sveta. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
Občinska uprava z omenjenim pismom, ki naj bi ga prejeli svetniki, ni bila seznanjena, zato se 
glede navedenega ne more opredeliti. 
V javnem podjetju Mestne storitve d.o.o., po našem vedenju, poteka vse normalno, ob 
zavedanju, da zapiranje države zaradi epidemije znatno vpliva na izpad prihodkov tudi pri tem 
javnem podjetju. Zato je potrebno razmisliti o ustreznih ukrepih, da se to stanje sanira. 
S 1. 1. 2021 je štiriletni mandat nastopil nov direktor, izbran skladno s predpisi s strani 
Nadzornega sveta družbe. Občinska uprava se je z njim že sestala in na podlagi prvih 
sestankov menimo, da njegov angažma in razumevanje problematike obetata dobro 
sodelovanje, eden glavnih izzivov pa je celovita ureditev področja parkiranja v mestu ter 
okrepljena vloga javnega podjetja tudi na drugih področjih in vsebinah, ki so v javnem 
interesu po celotni občini. 
 
 
7. SVETNICA DAMJANA PAVLICA je podala naslednji predlog:   

Naslednje leto se v Šmihelu praznuje 550. obletnico prve omembe cerkve Sv. 
Mihaela. Letos so prejeli Unicefovo priznanje italijanskih klubov za skrbno ohranjanje 
kulturne dediščine.  
Predlagam, da se predvidi sredstva za obeležitev te obletnice, ki bi prispevala k 
umetniškemu ovrednotenju, ozaveščanju in ohranjanju kulturne dediščine. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Cerkvica v Šmihelu predstavlja enega največjih biserov kulturne dediščine v naši občini, zato 
načrtujemo sestanek z organizatorji slavnostne obeležitve tega častitljivega jubileja, da se 
pogovorimo o možnostih soorganizacije dogodka znotraj zmožnosti, ki nam jih dopušča 
zakonodaja. 
 
8. SVETNICA DAMJANA PAVLICA je podala naslednji predlog:   

Iz KS Šempas smo prejeli pobudo krajanov, ki opozarjajo, da manjkajo luči za javno 
razsvetljavo, za katere so se dogovarjali že v letu 2018–2019.  
Predlagajo, da se postavi dodatna razsvetljava: pri hišnih številkah 188, 3a, 18b, 22, 
ob pločniku od hišne številke 159 do 138 ter pri hišnih številkah 162a, 161, 38d, 186b 
in med Kulturnim domom in št. 24. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
V sklopu investicije v celovito energetsko sanacijo javne razsvetljave je bila predvidena 
dobava in postavitev 60 dodatnih svetilk. S tem namenom so bile s strani krajevnih 
skupnostih pridobljene pobude za postavitve posameznih dodatnih svetilk.  
 
V sklopu investicije v celovito sanacijo javne razsvetljave je bil krit strošek dobave in montaže 
same svetilke – brez urejanja stojnih mest in elektro napeljave, za kar tudi niso bila 
zagotovljena ločena sredstva. V pozivu krajevnim skupnostim se je skušalo predvsem 
identificirati potrebe po posameznih svetilkah, kjer že obstaja omrežje javne razsvetljave – 
običajno je v primeru prostozračnega elektro omrežja vodena tudi napeljava za javno 
razsvetljavo in je moč svetilko postaviti na obstoječa stojna mesta – predvsem obstoječe 
elektro drogove. 
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V času zamenjave samih svetilk se je pokazalo, da kar nekaj obstoječih svetilk javne 
razsvetljave ni bilo zavedenih v kataster javne razsvetljave in posledično strošek zamenjave 
le-teh ni bil zajet v prvotno investicijo – skupaj je bilo identificiranih 275 dodatnih svetilk. 
Posledično v fazi celovite sanacije javne razsvetljave ni bilo na razpolago svetilk za dodatna 
stojna mesta.  
 
Postavitev posameznih dodatnih svetilk je še vedno predvideno, a ne v obsegu, kot je 
predlagala krajevna skupnost Šempas. Namreč v primeru, ki jih je podala krajevna skupnost 
Šempas, gre v velikem delu za urejanje celotnih odsekov javne razsvetljave, za kar pa v 
sklopu celovite sanacije razsvetljave niso zagotovljena sredstva. Pobudo bomo še enkrat 
pogledali in v primerih, kjer je potrebno zagotoviti samo svetilko, bomo le-to zagotovili v 
sklopu koncesije, za večje odseke pa bo potrebno zagotoviti proračunska sredstva za izvedbo 
ločene investicije oz. dograditve javne razsvetljave. 

 
  
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN 
PREDLOGI: 
  
 
1. SVETNIK MARKO TRIBUŠON je podal naslednjo zahtevo za dodatno pojasnilo k 

prejetemu odgovoru:    
Zahvaljujem se za izčrpen odgovor, ki sem ga dobil na moje vprašanje glede 
investicije v TIC in Center trajnostne mobilnosti.  
Zanima me pa samo odgovor glede gradbenega dovoljenja, ker je bilo navedeno, da 
gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno, ker so se izvajala samo vzdrževalna dela. Po 
mojih informacijah mislim, da to ni točna informacija, zato bi prosil za dodatna točna in 
eksaktna pojasnila, ali je temu res tako ali ni tako.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Pri obnovi prostorov v TIC in Center trajnostne mobilnosti so bili vsi posegi izvedeni skladno s 
3. členom Gradbenega zakona (GZ), ki za vzdrževalna dela, namenjena ohranjanju 
uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava 
posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji, ne zahteva 
gradbenega dovoljenja. 
 
 
2. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je podal naslednjo pripombo k prejetemu odgovoru:    

Že na dveh sejah sem spraševal, zakaj se zavlačuje razpis za direktorja Mladinskega 
centra Nova Gorica. Ves ta čas me je napeljevalo na to, da se vleče zaradi tega, da se 
pripravi teren za politično kadrovanje. Odgovor, ki sem ga prejel, je na dveh točkah 
točno to, kar sem predvideval in bom tudi na kratko obrazložil, kakšen je bil odgovor in 
moje stališče glede tega. 
Citiram: »Na decembrski seji svetniki in svetnice v prvo branje prejemate spremembe 
in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center, s katerimi se 
zavodu dodaja javna služba s področja socialne dejavnosti, zato menimo, da mora biti 
nov direktor izbran glede na celoten obseg dela zavoda.« Iz tega zame sledi, da ko bo 
direktor zasedel v bilo katerem zavodu oziroma podjetju, ne bo smel dobiti nobenih 
dodatnih nalog. Menim, da direktor, ko zasede in če se tudi v njegovem mandatu 
zavodu doda dodatne naloge, bo seveda te dodatne naloge opravljal. Še več, direktor 
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mora stremeti k temu, da naredi tudi dodatne naloge. Tako da ta odgovor ne vzdrži pri 
meni.  
Kot drugo: »Ob tem v začetku leta 2021 poteče mandat trenutni sestavi sveta zavoda 
Mladinski center. Korektno se nam zdi, da mestni svet najprej sprejme novo sestavo 
sveta zavoda, katerega prva naloga bo tudi proces izpeljave postopka imenovanja 
direktorice ali direktorja zavoda.« Ali to pomeni, da trenutna sestava sveta zavoda ni 
ustrezna? Verjetno politično ni ustrezna. Danes bomo spremenili svet zavoda in bo ta 
svet zavoda imenoval direktorja. Meni gre to čisto v nasprotju z izjavami, ki smo jih 
večkrat slišali v javnosti.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
V zvezi s prejetim odgovorom Kabineta župana glede razpisa za direktorja Mladinskega 
centra Nova Gorica in sestave sveta tega javnega zavoda je svetnik podal svoje stališče. 
Občinska uprava ponavlja odgovor, da je, glede na razširitev dejavnosti Mladinskega centra 
Nova Gorica, korektno, da bo novi direktor izbran glede na celoten obseg dela zavoda, nova 
sestava sveta zavoda pa nosi odgovornost izbire novega vodstva ter ves čas trajanja 
mandata njegovo delo nadzira in usmerja v skladu s svojimi pristojnostmi.  

 
 
 
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       

                                                                                                      Miran Ljucovič 


