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Številka: 0110-3/2020-3 
Nova Gorica, 9. julij 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 

P O R O Č I L O 
 

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

 
 

16. SEJA MESTNEGA SVETA,  24. junij 2020 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 15. seje 
Mestnega sveta MONG, ki je bila 28. maja 2020   

●   

2. Sklep o razrešitvi DAMJANE PAVLICA s funkcije 
članice Sveta zavoda Dom upokojencev Gradišče  

●   

3. 
 

Sklep o imenovanju BOŽE MOZETIČ za nadomestno 
članico Sveta zavoda Dom upokojencev Gradišče za 
preostanek mandatne dobe 

● 
 

  

4. Sklep o razrešitvi DAMJANE PAVLICA s funkcije 
članice Sveta zavoda Osnovna šola Šempas 

●   

5. Sklep o imenovanju VANDE REJA MERVIČ za 
nadomestno članico Sveta zavoda Osnovna šola 
Šempas za preostanek mandatne dobe  

●   

6. Sklep o imenovanju VALTERJA PISKA, 
SEBASTJANA KOMELA, MARJANA RUPNIKA, 
VOJKA KRŠEVANA in VASJE MEDVEŠČKA v 
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalna 
energetika d. o. o. Nova Gorica. Mandat traja štiri leta 
in prične teči 5. julija 2020.  

● 

 
  

7. Sklep o imenovanju MARJANA ZAHARJA, TISE 
SMERAJC PUCER, NIKE BONE, DARJA TROBCA, 
LIDIJE URANKAR, SARE BAŠA in ČRTOMIRJA 
ŠPACAPANA v strokovno komisijo za sofinanciranje 
programov in projektov turističnih društev v Mestni 
občini Nova Gorica  

●   

8. Sklep o razrešitvi funkcije članice skupščine EZTS 
ANE ZAVRTANIK UGRIN, ker je podala odstopno 
izjavo.  

●   

9. Sklep o imenovanju GABRIJELA FIŠERJA za člana 
skupščine EZTS za preostali del mandata 

●   

10. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020   

●   

11. Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter 
poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2020 

●   
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12. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2020 

●   

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

●   

14. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020 – rebalans 1 

●   

15.  Sklep, da občinska uprava do naslednje seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica pripravi 
nabor dodatnih ukrepov pomoči gospodarstvu na 
območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev 
epidemije COVID-19. 

●   

16. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA 
Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019 

●   

17. Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega 
tehnološkega parka d. o. o. v letu 2019 

●   

18. Sklep o sprejemu Stanovanjskega programa 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
za obdobje 2020 - 2023 

●   

19. Sklep o izdaji soglasja k Pogojni sodni poravnavi, ki je 
bila sklenjena med Mestno občino Nova Gorica in 
ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi 
Gorici v naslednjih zadevah: Pg 115/2018, Pg 
28/2017, Pg 29/2017, Pg 49/2019,  Pg 136/2019 ter g 
M 107/2019. 

●   

20. Sklep o seznanitvi s postopkom 2. faze kandidature 
Nove Gorice za EPK 2025 in predstavitev 
spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s 
koronavirusom 

●   

21. Sklep o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. 
o. Nova Gorica za zadolževanje  

●   

 
 

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 

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

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.  

 ●  

 
 
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 

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: 
 

- svetnice Aleksandre Fortin - naslednjo pobudo:  
Razglašena epidemija zaradi nevarnosti COVID -19 je dodobra načela trg delovne sile, 
predvsem med mladimi od 15. do 29. leta. Tako se je v obdobju od februarja do maja na 
območju goriških občin brezposelnost med mladimi zvišala za dobrih 20 %. Glede na 
napovedi gospodarskih gibanj v Evropi in pri nas, je pričakovati, da bo v naslednjih 
mesecih procent brezposelnih v tej starostni skupini še višji. Brezposelnost in 
posledično nezmožnost ustvarjanja družine je eden izmed glavnih vzrokov za odhod 
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mladih. Aktivna vloga lokalne skupnosti pri kreiranju ukrepov za lažjo zaposljivost 
mladih je nujna, zato predlagam ukrepe, ki zajemajo subvencije in spodbudo 
delodajalcem pri zaposlovanju mladih:  
 
1. Subvencije delodajalcem pri zaposlovanju mladih za nedoločen čas 
 
Delodajalec, ki z osebo mlajšo od 29 let sklene delovno razmerje za nedoločen čas, je 
upravičen do subvencije v višini 50 % celoletne bruto plače v prvem letu zaposlitve in 25 
% celoletne bruto plače v drugem letu zaposlitve, pod pogojem, da imata tako 
delodajalec kot oseba, ki se zaposli (pogoj je predhodni status brezposelne osebe), 
sedež v MONG. 
 
2. Subvencije delodajalcem za prvo zaposlitev 
 
Delodajalec, ki z osebo mlajšo od 29 let sklene prvo zaposlitev - delovno razmerje za 
določen čas 6 mesecev, je upravičen do subvencije v višini 15 % bruto plače za 
obdobje 6 mesecev vendar največ do 2.250 EUR. 
Delodajalec, ki z osebo mlajšo od 29 let sklene prvo zaposlitev - delovno razmerje za 
določen čas 12 mesecev, je upravičen do subvencije v višini 25 %  bruto plače za 
obdobje 12 mesecev, vendar največ do 3.750 EUR. 
 
3. Enkratna spodbuda delodajalcem  
 
Delodajalec, ki osebi mlajši od 29 let, ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
ponudi sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas (pod enakimi pogoji in za enako 
delovno mesto), je upravičen do enkratnega zneska v višini 1000 EUR.   
 
Občinski upravi predlagam, da pripravi Odlok o dodeljevanju subvencij in pomoči za 
zaposlitev mladih, Mestni občini pa da zagotovi potrebna sredstva v naslednjem 
rebalansu proračuna. 
 
 

- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:   
Razširjamo svojo pobudo v zvezi z Alejo slavnih, to je skulptur ob Erjavčevi ulici v Novi 
Gorici na celovito zaščito skulptur pomembnih goriških mož vključno s pasom drevoreda 
ob Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Dogodki, ko novopečeni lastniki nepremičnin v mestu 
zahtevajo odstranitev skulptur in, ko nasilno posegajo v prostor drevoreda s posekom 
70 letnih dreves brez soglasja, pomenijo skrunjenje pomnikov kulturne in narodne 
zavesti in nasilje nad krajani tega mesta in širšega kulturnega prostora. 

Na 10. seji mestnega sveta sem postavil vprašanje v zvezi z zaščito javnih plastik v 
mestu s poudarkom na Aleji slavnih kot v Novi Gorici imenujemo pas drevoreda ob 
Erjavčevi ulici. Erjavčeva ulica je ulica pomembnih goriških mož, ki imajo v zgodovini 
odločilno vlogo za razvoj kulture in narodne zavesti na našem območju. Spomenike je v 
preteklosti postavljal Klub starih goriških študentov. Prvega, Franu Erjavcu, že 1972, 
spomenik dr. Henriku Tumi leta 1975. Spomeniki so dela naših priznanih umetnikov, so 
sestavni del najpomembnejše kulturne dediščine v 72 let starem mestu. Novogoričani 
smo te spomenike vključno z drevoredom vzeli za svoje in smo ponosni na edinstveno 
ulico, ki ji spomeniki dajejo svojevrsten pečat.   

Občinska uprava mi je (na 11. seji MS, 19. 12. 1019) posredovala odgovor, ki so ga 
pripravili na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, iz katerega je sicer vidno, 
da so skulpture zaščitene.  



 

5 

Iz predloga nakupa 4 m2 zemlje (v načrtu nakupov zemljišč MONG) pod doprsnim 
kipom Henrika Tume pa ugotovimo, da na tak način rešujemo eno od skulptur in nikakor 
ne gre za celovito zaščito spominsko kulturnega prostora, ki vključuje tudi krajinsko 
podobo. 

  
- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:   

Pred dobrim letom dni, natančneje 28. 5. 2019, je Okrožno sodišče v Novi Gorici 
ugodilo tožbenemu zahtevku za ugotovitev, da je Mestna občina Nova Gorica lastnica 
več kot 800 kvadratnih metrov velike stavbe na Kidričevi 9 v Novi Gorici - imenovane  
tudi Kremelj. 
Ker sodba takrat še ni bila pravnomočna, želimo vedeti, v kakšni fazi se danes nahaja 
zadeva in kako MONG sodeluje v ščitenju svojih legitimnih interesov v zvezi s tem. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednje vprašanje: 
Pred enim tednom smo lahko v medijih prebrali, da svetniki Občine Šempeter-Vrtojba 
niso sprejeli Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je določal ceno 6,68 EUR na osebo. Svetniki so 
sprejeli drugo ceno, in sicer skoraj za 1 EUR nižjo, kar pomeni 5,75 EUR na osebo. 
Ker je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica (zgolj z dvanajstimi glasovi za) sprejel 
omenjeni elaborat, ki je vključeval tudi parametre Občine Šempeter-Vrtojba (količine, 
prebivalstvo,…), me zanima, ali je takšen elaborat še veljaven kljub temu, da ga Občina 
Šempeter-Vrtojba ni sprejela. 
Menim, da z ne sprejemom elaborata v omenjeni občini, so se kriteriji za določanje cene 
v elaboratu spremenili. 

 

- svetnice Ane Zavrtanik Ugrin – naslednje vprašanje:        
Moje vprašanje se nanaša na sodelovanje z Gorico. Zanima me, če ste uspeli na 
številnih foto terminih in srečanjih, ki ste jih imeli z županom Gorice Rodolfom Ziberno v 
zadnjem obdobju, dobiti od njega odgovor kako, da kljub temu, da si tako intenzivno 
prizadevamo za povezovanje in sožitje, niso premogli toliko razumevanja, da ne bi 
razglasili 12. junija Festa della liberazione dall'occupazione titina, ki temelji oziroma, ki 
sloni na zelo trhlih temeljih. Še več, v bistvu me zanima kako to, da vsa ta srečanja ne 
pripomorejo k temu, da sploh do tega ne bi prihajalo. 
 

- svetnika Antona Kosmačina – naslednjo pobudo:  
V roke mi je prišla priloga Primorskih novic - Goriška iz leta 2018, 13. novembra, kjer 
ste naročili oglas Nihče se ne sme počutiti drugorazrednega ali izključenega. V zadnjem 
odstavku pravite, da ste živeli v tujini, zato mi je padla na misel ta pobuda, in sicer, da 
se občinska stavba vrne v prvotno stanje.  
Sam nisem dosti potoval, verjamem, da vi ste ogromno. Tudi nisem kozmopolit, sem 
bolj »gor zarukan«, ampak svoj čas me je tudi malo uka žeja, moj prijatelj Fejo bi rekel 
»ge kunšt  ge drinken«, peljal v Andaluzijo in tam sem poslušal eno anekdoto. Ne vem, 
če je resnična, da je kralj, ki je premagal Arabce in muslimanski živelj ter ga  pregnal, 
zdi se mi tam v Seutu ali kam tam čez, po tej slavnostni zmagi poklical k sebi arhitekta, 
svetovalca in ga prosil naj mu čudovito muslimansko svetišče Alhambra pretvori v 
katoliško. Ta arhitekt je nekaj časa razmišljal, mislim, da štirinajst dni in je prišel nazaj h 
kralju in mu rekel: «Kaj boš poslušal ti moj nasvet?«. «Bom.«. »Potem pa pusti svetišče 
tako, kot je.« Ker je imel kralj v glavi več soli kot v rokah moči, je to tudi storil. 
Vse ostalo bom pa prepustil vam, svetniki in vam, župan, da boste presodili, ali imam 
prav ali ne.  

 
 

Miran Ljucovič  
             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  




