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Številka: 0110-6/2020-2  
Nova Gorica, 5. november 2020                                                                                                                                                                                                                                                                      

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  
15. oktobraa 2020   

 
 
 
19. SEJA MESTNEGA SVETA,  15. oktober 2020 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 18. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
17. septembra 2020.   

●   

2. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju 
ZARJE HŐNN MARC in mag. PRIMOŽA HVALE 
KAMENŠČKA, za ravnatelja Osnovne šole Šempas. 

●   

3. 
 

Sklep, da je ANDREJI TROJAR LAPANJA prenehalo 
članstvo v skupščini EZTS »Območje občin: Comune 
di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica in Občina 
Šempeter-Vrtojba«, ker je podala odstopno izjavo. 

●   

4. Sklep, da se za članico skupščine EZTS »Območje 
občin: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica 
in Občina Šempeter-Vrtojba« za preostali del mandata 
imenuje TEO PODOBNIK.  

●   

5. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad izgradnjo kanalizacije Branik - 
proračunska postavka 07.084 ter opravljenem 
nadzoru nad izgradnjo ČN Branik – proračunska 
postavka 07.242. 

●   

6. Sklep, da naj občinska uprava pripravi terminski in 
finančni plan o dokončanju že začetih investicij ter o 
odpravljanju nepravilnosti navedenih v poročilu 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica. 

 ● 
 

 

7. Sklep, da naj občinska uprava o navedenih ukrepih 
poroča Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica 
pred sprejemom rebalansa proračuna. 

 ●  

8. Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – 
investicijsko vzdrževanje infrastrukture – oskrba s 
toplotno energijo. 

●   

9. Sklep o seznanivi s Končnim poročilom Nadzornega ●   



 

2 

odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem 
splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2019. 

10. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2019, Javno 
podjetje KENOG d.o.o., z datumom maj 2020. 

●   

11. Sklep, da se čisti dobiček Javnega podjetja KENOG 
d.o.o. iz poslovnega leta 2019 v znesku 28.724,32 
EUR razporedi v povečanje drugih rezerv iz dobička. 

●   

12. Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega 
načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v 
Mestni občini Nova Gorica v letu 2019.  

●   

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova 
Gorica. 

●   

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica. 

●   

15. Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične 
kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021, 
št. 609-36/2020-2 z dne 2. 9. 2020, ki je priloga 
tega sklepa. 

●   

16.  Sklep, da javni zavod Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica,  presežek prihodkov nad odhodki 
iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR in presežek 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 
25.702,56 EUR, nameni za nakup osnovnih sredstev. 

●   

17. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s 
področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni 
občini Nova Gorica. 

●   

18. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Nova Gorica . 

●   

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru 
in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna 
Mestne občine Nova Gorica.  

●   

20. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta Nova Gorica, Evropska 
prestolnica kulture GO!2025, ki ga je izdelala 
Projektna skupina za pripravo kandidature za EPK 
2025, GO! 2025, september 2020. 

●   

 
 

 
17. SEJA MESTNEGA SVETA,  23. julij 2020 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

13. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica občinski 
upravi nalaga, da se nadaljujejo aktivnosti za 
vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske 
otroke pod okriljem Osnovne šole Kozara Nova 
Gorica, ki se bo izvajal v prostorih Vrtca Nova Gorica. 
Občinska uprava naj poroča o poteku aktivnosti na 

●   
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seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v 
novembru 2020. 

 
 

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 

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

 ●  

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● 
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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 dr. Mirjam Bon Klanjšček - naslednjo pobudo:  
Name se je obrnil skrbnik objekta na Sabotinu, ki je po večletnih prizadevanjih MONG 
pred dvema letoma prešel v njeno last. Po mojih informacijah je MONG uspešno 
pridobila evropska sredstva, namenjena sanaciji in ureditvi Parka miru na Sabotinu.  
Skrbnik objekta je že aprila letos obvestil pristojne na MONG o slabem stanju in 
puščanju strehe na objektu, za kar bi bila potrebna nujna sanacija, žal pa odziva na 
pobudo ni prejel. Zato je pred kratkim ponovno poslal dopis v zvezi z isto problematiko 
na MONG.  
Pozivam vas, da skrbniku čim prej odgovorite, do naslednje seje MS MONG pa me 
obvestite o aktivnostih za rešitev problema, ki ga je navedel skrbnik objekta v lasti 
MONG. 

 

- svetnice dr. Mirjam Bon Klanjšček - naslednjo pripombo na prejeti odgovor: 
Najlepša hvala za odgovor na moje svetniško vprašanje, ki ga je podal Stanovanjski 
sklad v zvezi z vrtički ob Kornu. V odgovoru med drugim piše, citiram: «Če se smatra, 
da bi na tem območju še naprej bili vrtovi, potem bomo to spoštovali (ob predhodni 
odobritvi s strani Nadzornega sveta SSMONG), vendar tako, da bodo zadeve ustrezno 
regulirane skozi plačevanje ustrezne najemnine za uporabo vrta.«  
Meni je kot mestni svetnici znano, da ima Mestna občina Nova Gorica ustrezni akt o 
mestnih vrtovih, mislim pa, da bi morali omogočiti urejeno uporabo vrtičkov še naprej, 
dokler se tam ne bo začela gradnja. 
Obenem pa me zanima tudi stališče občinske uprave v zvezi s to problematiko, saj bi 
bilo dobro, da občanom, ki želijo imeti svoje vrtičke, to tudi omogočimo. Kot vemo, je 
doma pridelana hrana najboljša, vrtičkanje je tudi dodana vrednost zdravemu načinu 
življenja. 

  
- svetnice Vide Škrlj – naslednjo pobudo:     

Mestna občina Nova Gorica se tako kot celotna država in na žalost tudi cel svet sooča s 
pandemijo korona virusa, ki pomembno vpliva na zdravje in življenje ljudi. Povečanje 
števila okuženih se iz dneva v dan pomembno povečuje in ogroža vse prebivalstvo, še 
posebej pa so v nevarnosti starejši ljudje, ki imajo pridružene bolezni. Čas, ki je pred 
nami, je čas pogostih prehladnih obolenj, ki imajo podobne simptome, kot jih ima 
COVID-19. Prihaja sezonska gripa, ki se pri ranljivih skupinah še povečuje. Zato se v 
teh dneh vrstijo pobude in pozivi zdravstvenih delavcev za cepljenje proti gripi. Mediji 
poročajo, da se nekatere občine odločajo za zagotovitev sredstev za cepljenje proti 
gripi, ki bi pomembno zaščitilo prebivalstvo. Trenutna zakonska ureditev omogoča 
brezplačno cepljenje proti gripi za otroke od šestih mesecev do dveh let starosti, 
skupine s povečanimi tveganji za težji potek gripe, torej starejši od 65 let in več, 
nosečnice, zdravstveni delavci, itd. 
Cena cepiva je 14 EUR in napram lanskemu letu ni spremenjena. Moja pozornost je 
namenjena socialno ogroženi skupini, ki si teh izdatkov ne more privoščiti, zato vam 
predlagam, gospod župan, da skupaj s strokovnimi službami zagotovite sredstva za 
brezplačno cepljenje proti gripi prejemnikom socialnih pomoči. Teh je v občini Nova 
Gorica okoli 700, torej gre za sredstva v znesku 9.800,00 EUR, za primer, da bi se vsi 
upravičenci cepili. Predlagam, da za naslednjo sejo mestnega sveta pripravite podlage 
da se navedeno cepljenje omogoči tudi naj šibkejšim članom naše skupnosti. 
Moram povedati, da sem pred prihodom na sejo poslušala v poročilih, da vlada 
namerava zagotoviti cepljenje celotnemu prebivalstvu. Če bo temu tako, seveda ne bo 
obremenitev za proračun mestne občine.  
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- svetnika Otona Mozetiča – naslednjo pobudo:   
Na Krajevni skupnosti Nova Gorica prejemamo vse več pritožb krajanov zaradi hrupa v 
stanovanjskih enotah v večernih urah in preko vikendov, zaradi odlaganja lesa in drugih 
odpadkov na javnih površinah, zaradi individualnega kurjenja v zimskem času oziroma 
onesnaženja, kot posledica tega, zaradi vodenja psov na sprehode brez povodca, 
zaradi parkiranja na pločnikih in zelenicah, zaradi reje domačih živali na mestnem 
območju, zaradi parkiranja manjših tovornih vozil in avtodomov na parkiriščih pred bloki, 
zaradi nepravilnega odlaganja oziroma razvrščanja gospodinjskih odpadkov na 
ekoloških otokih, zaradi pojavov grafitov na fasadah. Skratka ugotavljamo, da je 
samovolja nekaterih v Novi Gorici, ki bistveno vpliva na kakovost življenja v mestu in da 
nimamo orodja, kako bi te zadeve, torej z našega nivoja reševali.  
Zato predlagam, da občinske strokovne službe pristopijo ponovno k pripravi in sprejemu 
Odloka o javnem redu in miru, ki bo usklajen z aktualno zakonodajo na tem področju in 
prilagojen potrebam občanom Mestne občine Nova Gorica. 

 
- svetnice Gordane Erdelić – naslednji predlog:  

Name se je danes obrnila gospa Lilijana Brajlih s pobudo, če lahko tržni red tržnice v 
Novi Gorici posodobimo. To bi bilo potrebno storiti čim prej in sicer na tak način, da bi v 
izrednih razmerah kot so sedaj, ko je virus med nami, pod določenimi kriteriji lahko na 
tržnici prodajali tudi posredniki v prodajni verigi sadja in zelenjave. Ti posredniki so do 
sedaj bili vez med pridelovalci in inštitucijami in v primeru ponovnega zaprtja teh 
inštitucij, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele, bo pridelovalcem ostalo veliko viškov 
pridelkov na kmetijah in na ta način, da se razširi tržni red tržnice Nova Gorica, bi 
preprečili njihove izgube.  
Nazadnje je bil ta tržni red posodobljen oziroma sprejet v letu 2008, tako, da podajamo 
predlog, da se to posodobi. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:         
S strani zaposlenih v družbi HIT prejemamo veliko vprašanj, ali smo kot svetniki 
seznanjeni z načrtovanimi razmerami in namerami v podjetju, saj smo kot občina 
solastniki in imamo svojega predstavnika v nadzornem svetu. Žal na ta vprašanja 
moramo vsaj v svetniški skupini LMA odgovoriti negativno. 
Veliko se govori predvsem o odpuščanjih, kar pa lahko jemljemo trenutno zgolj kot 
govorice. Pred leti smo na eni izmed sej mestnega sveta gostili tako predsednika 
uprave družbe HIT, kot tudi predstavnika Mestne občine Nova Gorica v nadzornem 
svetu te iste družbe.  
V svetniški skupini LMA pričakujemo oziroma dajemo pobudo, da na eno izmed 
naslednjih sej mestnega sveta še v tem letu povabite obe zgoraj omenjeni osebi, kjer 
bomo lahko slišali iz prve roke, kaj se v HIT-u dogaja tudi zaradi razmer COVID-a, 
predvsem pa kakšna je kratkoročna in dolgoročna vizija tega podjetja. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 
najmanj tri dni pred sejo, naslednji predlog:  
Financiranje jutranjega varstva na  OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, je na svoji 13. seji z dne 12. 3. 2020 sprejel 
sklep št. 600-10/2013-20, kjer je v četrti točki zapisano: »Sredstva za jutranje varstvo, ki 
ga izvajajo delavci OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, 
se zagotavljajo do 30. 6. 2020.«   
Jutranje varstvo se s tem sklepom ne ukinja za prve razrede, saj je financer tega 
»nadstandarda« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ukinjajo pa se sredstva 
za jutranje varstvo otrok od drugega do petega razreda. 
Kaj delajo oziroma, kaj ne delajo otroci brez varstva vemo vsi in na to opozarjajo tudi 
starši, zato predlagam skupaj s številnimi starši, da se do naslednje seje iz omenjenega 
sklepa črta 4. odstavek. 
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Gre se za naše najmlajše, za našo prihodnost! 
 

- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednje vprašanje in naslednjo pobudo:    
V središču mesta imamo veliko travnato površino med Ulico Gradnikovih brigad in 
Kidričevo ulico nasproti Perle, ki je večinoma v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
Zanima me kakšni so načrti s to javno površino, hkrati pa dajem pobudo za ustrezno 
prenovo in preureditev, s katero bi ta površina postala zelena dnevna soba mesta. 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednjo pripombo na prejeti odgovor:     

Zahvaljujem se za odgovor, ki pa je nepopoln, zato prosim, da mi do prihodnje seje 
odgovorite še na vsa ostala vprašanja v zvezi s prometno strategijo, in sicer kakšna je 
bila odzivnost občanov na spletno anketo o prometni strategiji, kaj se dogaja z 
obljubljenim sistemom, ki bo povezan do te mere, da bo domačin ali obiskovalec, ki 
pride prvič v mesto, brez težav našel način transporta iz enega na drugi konec mesta 
Nova Gorica, Gorica in Šempetra.  
Morda sem bila zadnjič pri zaključku svojega vprašanja nejasna, zato bom sedaj malo 
natančneje formulirala. Zanima me, kaj naj odgovorim občanu, stanovalcu bloka v 
središču mesta, ki nima kam parkirati, saj mu parkirišče ves dan zasedajo službena 
vozila različnih podjetij, lahka tovorna vozila in avtodomi, edino invalidsko parkirno 
mesto v bližini pa je namenjeno COVID ambulanti. 

 
- svetnice Petre Kokoravec – naslednjo pobudo:     

Na vprašanje o zaključevanju poslovnega časa v enoti Vrtca Grgar, ki se je v letošnjem 
letu skrajšal iz 16:15 na 16:00 in določenim staršem predstavlja težavo, sem dobila 
pojasnilo, da Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Mestne občine Nova 
Gorica in drugih pogojev vrtcev, v 11. členu navaja: »Javni vrtec je dolžan začeti 
oziroma končati poslovni čas v posamezni enoti vrtca v terminu, določenem na osnovi 
najmanj dveh pisno izraženih potreb staršev otrok v enoti vrtca z enim oddelkom, ob 
pogoju, da v navedenem terminu straši tudi dejansko pripeljejo oz. odpeljejo otroka v 
oz. iz vrtca.« Kar za Vrtec Grgar, ki ima dva oddelka, pomeni najmanj štiri pisno 
izražene želje.  
Menim, da je za vrtce, ki delujejo kot podružnične enote nesprejemljivo, da so podvrženi 
enakim pogojem kakor matične enote. Gre za manjše enote, z manj otroki, ki so bolj 
oddaljene od mestnega jedra, kjer si ne želimo odliva otrok iz kraja bivanja, v kar jih 
neprijazen urnik obratovanja vrtca sili. Vsem staršem moramo zagotoviti povsem enake 
možnosti kakor staršem otrok, ki obiskujejo matično enoto. 
Dajem pobudo, da se omenjeni Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Mestne 
občine Nova Gorica in drugih pogojev vrtcev, v 11. členu spremeni na način, da bo 
obratovalni čas podružnične enote enak kakor v matični enoti, ne glede na število 
oddelkov, razen, če ni nobenega otroka, ki bi potreboval tak urnik. V takem primeru se 
urnik lahko prilagodi tistemu otroku, ki najkasneje odhaja domov. Nerealno je, da je 
sedaj ta meja postavljena na dve pisno izraženi potrebi na oddelek.  
V podružnični enoti Vrtec Grgar naj se še v tekočem šolskem letu zagotovi obratovalni 
čas do 16:15, enako kor v matični enoti, da bodo imeli starši, ki imajo tako potrebo 
povsem enake možnosti. 

 
- svetnika Antona Hareja – naslednjo pobudo:     

Najprej pojasnilo, potem pa sledi še pobuda. 
Dne 25. septembra smo se krajani Potoka zbudili v velikem dežju in v poplavah. Letos 
je bila poplavljena moja soseska že četrtič, prvič leta 2008, 2010, 2012, sedaj tudi 2020. 
Pred temi leti poplav hiš ni bilo. Prvi vzrok so klimatske spremembe in res veliko dežja 
na m2 v nalivih, drugih razlog je pa ščitenje zemljišč dol vodno ob potoku, na desni 
strani s strani nas lastnikov zemljišč stanovanjskih objektov, na levi strani pa tudi s 
strani lastnikov zemljišč kmetijskih površin, ki ravno tako delajo nasipe. Kakršnakoli 



 

7 

druga interpretacija v stilu, saj so si sami krivi, ker so gradili prenizko, ne pride v poštev. 
Zakaj to pravim, zato, da se to ve in da se to tudi zapiše in tudi vam, da vzamete na 
znanje, ker tudi iz te hiše prihajajo razno razne interpretacije.  
Kakorkoli dobili smo 3 milijone evrov oziroma podpisana je pogodba za vodni sklad v 
višini skoraj 3 milijone evrov v letih do 2023, idejna zasnova je že in v naslednjem letu 
upajmo, da Hidrotehnik začne z deli. Uredila se bo struga, ki bo spodaj široka 4 metre, 
zgornji presek pa bo celo 8 metrov širine, tako, da bomo te stvari uredili in sanirali. 
Prosil bi samo gospoda župana, kakor sem ga že prosil in se mu tudi zahvaljujem, ker 
je prišel na ogled in si je zadevo ogledal, da bi čim prej, to je pa pobuda, šli v odkup 
zemljišč, kjer je potrebno. So določeni odseki kjer je struga zelo, zelo ozka, ker je bila 
prej poplavna površina večja in sam potok ni bil hudourniške narave, sedaj se to 
spreminja, zato je potrebno pač odkupiti zemljišča, razširiti strugo in dajem pobudo, 
apel, da se to čim prej stori. Da se čim prej naredi posnetek stanja in pa parcelacija in 
potem, da se tudi začne s postopki tam, kjer je to potrebno, da se pač odkupi zemljišča 
tam, kjer je to nujno. 

 
- svetnika Aleša Dugulina – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:   
Spoštovana ga. Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo! 
Name se je obrnila lastnica parcel št. 1054/1 in 1054/2 k. o. Grgar, ker kljub večletnim 
naporom ne more spremeniti namembnosti teh zemljišč v prostorskih aktih Mestne 
občine Nova Gorica. 
7. 11. 2018 sem skupaj z lastnico sodeloval pri predaji dokumentacije z vsemi 
zahtevanimi  dopolnitvami. Takrat ste dokaj spodbudno zagotovila, da se bodo stvari v 
njeno prid uredile v zelo kratkem času. 
Zato sprašujem, kdaj lahko občanka pričakuje ugodno rešitev. 

 
- svetnika mag. Marka Rusjana – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:  
Dne 30. 9. je Mestna občina Nova Gorica na svoji spletni strani objavila novico, da se 
bo v skladu z novim pravilnikom začel izvajati videonadzor na določenih točkah v mestu 
Nova Gorica. Kamere bodo nameščene ob občinski stavbi, ki bodo nadzirale tudi bližnjo 
okolico ter na določenih točkah v središču mesta kot so Bevkov trg, Rusjanov spomenik 
in tržnica. 
Nadzorne kamere niso novost, z razvojem tehnologije so že dalj časa prisotne. Prav 
tako se vedno bolj izboljšujejo, njihova namembnost pa z razvojem drugih tehnologij 
omogoča prakse nadzora in upravljanja mesta, ki jih je potrebno toliko bolj premisliti in 
ustrezno uporabiti. 
Vsak videonadzor je poseg v človekovo pravico do zasebnosti. Pri tem moramo tehtati 
kdaj je tak poseg zaradi javnega interesa večji od omenjene človekove pravice. Pri 
občinskem videonadzoru se mi poraja več vprašanj in sumov, da vse zadeve le niso 
natančno premišljene. 
Če je sam nadzor nad občinskimi stavbami več kot upravičen in predstavlja višjo 
stopnjo varnosti, pa je vsak video nadzor nad javnimi površinami potrebno posebej 
upravičiti. V pravilniku v drugem odstavku 5. člena za takšen nadzor piše, da je namen 
nadzora zagotavljanje varnosti ljudi ali premoženja in javne infrastrukture ter 
zagotavljanje varnosti zaposlenih. Tu ni prav jasno, katere zaposlene se varuje na 
tržnici in na Bevkovem trgu. Deluje mi kot da se je pač nekaj zapisalo v pravilnik, da je 
bolj podkrepljen namen oziroma beri opravičila uporabe videonadzora. 
Zdi se mi, da se veliko prelahko jemlje vprašanje popolnega nadzora, v katerega smer 
drvimo. Zato vam za začetek postavljam naslednja vprašanja. 
 
Na podlagi katere strokovne podlage ste določili točno te določene točke videonadzora? 
Kdo je bil vključen v pripravo te podlage? 
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Ali je bila odločitev za namestitev videonadzora v centru mesta posledica le varnostne 
presoje, ali se je pri tem tehtalo tudi vprašanje posega v zasebnost prebivalcev in 
obiskovalcev našega mesta? 
Ali je bila opravljena varnostna presoja, kaj to pomeni za ostale predele mesta? 
Predvidevamo lahko, da bo prišlo do selitve t.i. vandalizma tja, kjer kamer ni. 
Ali ima MONG v načrtu namestitev še dodatnega video nadzora po mestu? 

 
- svetnika mag. Marka Rusjana – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:  
Vlada je z odloki v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih omejila zbiranje ljudi na 
javnih mestih, tako številčno do največ 6 oseb v skupini kot v nočnem času od 21h do 
6h. Pri tem pa očitno pozabila na ljudi, ki živijo na ulici, tudi na ulicah Nove Gorice. 
Brezdomci nimajo zavetja, poleg tega so vajeni bivati v manjših skupinah, ki so pogosto 
številnejše od 6. Skupina jim predstavlja varnost in nadomešča družino. Brezdomci so 
pogosto namreč tarča fizičnih napadov. Po 21h zvečer pa je njihovo bivanje na ulici 
kriminalizirano. 
Po poročanju časopisa Dnevnik, 3. 11. 2020 je policija v Ljubljani oglobila brezdomce 
zaradi kršitev odloka. Do tega lahko pride tudi v naši občini. A že iz stanja brezdomcev 
je jasno, da se kršenju predpisov ne morejo izogniti. Brezdomci nimajo doma, imajo le 
javni prostor in občasno posamezna zavetišča kamor se lahko zatečejo. Kot takšni so 
med zdravstveno krizo zaradi epidemije COVID-19 ena najbolj prizadetih družbenih 
skupin. Profesor na ljubljanski pravni fakulteti Samo Bardutzky meni, da je pojmovno 
izključeno, da bi lahko prekršek storil nekdo, ki se objektivno ni zmožen izogniti storitvi 
prekrška. To še zlasti velja za policijsko uro; če se brezdomec ne more ob 21h nikamor 
umakniti, da ne bi kršil odloka, potem ga tudi ne krši. 
A bežanje pred sankcijami ima lahko tudi tragične posledice. V Novi Gorici je v noči z 3. 
na 4. 11. v zapuščenem industrijskem objektu nekdanjega Ideala v nesreči umrla mlajša 
oseba. Znano je, da se tam zbirajo brezdomci, ker imajo tam mir. Tudi mir pred 
nesmiselnim policijskim preganjanjem. Žal je to posredno pripeljalo še do ene 
življenjske tragedije, ki bi se jo dalo preprečiti z boljšimi predpisi in navodili policiji. 
Seveda lahko tudi kot lokalna skupnost skušamo omiliti učinke slabo dorečenih vladnih 
predpisov in preganjanja represivnih organov, tudi zato, da preprečimo omenjeno 
tragedijo kot tudi, da olajšamo bivanje ljudem na robu družbe v času epidemije.  
Kako je v MONG poskrbljeno za zavetišča za brezdomce? Ali imajo ta zavetišča dovolj 
kapacitet glede na potrebe oziroma število brezdomcev? Ali opažate v času epidemije 
in strožjih vladnih ukrepov (omejitev zbiranja, policijska ura) večjo potrebo po zavetišču? 
Če da, kako to rešujete? 

 
-  
 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 

 




