
 

 

Odbor za gospodarstvo 
 
 
Številka: 900-3/2011-62 
Nova Gorica, 22. januarja 2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 

23. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 22. januarja 2013 ob 16.00 uri v zeleni dvorani 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Prisotni so bili naslednji člani: Oton Filipič - predsednik, člani: Milojka Valantič, Marko 
Tribušon, Joţef Semič in Dejana Baša. 
Opravičeno odsotna: Anton Peršič in Robert Ţerjal. 
Ostali prisotni: Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta in Marjan Pintar 
– direktor Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. 
 
 
Soglasno (4 ZA) je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 22. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 11. 12. 2012  
2. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
3. Predlog Sklepa o podaji negativnega mnenja druţbi ALEIA IACTA d.o.o., 

Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti 
4. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 

za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici 
5. Razno.    

 
 

Ad 1) 
Potrditev zapisnika 22. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 11. 12. 2012  
 
Po  razpravi je odbor soglasno (4 ZA) sprejel naslednja sklepa: 
 

 Potrdi se zapisnik 22. seje odbora, ki je bila 11. 12. 2012. 

 Odbor za gospodarstvo sprašuje, kdaj bo prejel odgovore oziroma informacije na 
sprejet sklep št. 900-3/2011-56 z dne 11. 12. 2012, ki ga je odbor sprejel pri 
obravnavi predloga Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki 
direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih druţb, katerih lastnica 
oziroma solastnica je MONG in kaj je s predlogi odbora na Sklep o seznanitvi z 
Elaboratom o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in 
oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja.  

 
 

Ad 2) 
Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
 

Po razpravi je odbor soglasno (5 ZA) sprejel naslednje sklepe: 

 Odbor za gospodarstvo predlaga naslednjo dopolnitev predloga Sklepa o 
sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013, in sicer: 



 

- zaradi napake naj se termin v tretji alinea sklepa popravi, tako da se zapiše 18. 
april 2013, 

- doda naj se novembrska seja, in sicer 21. november 2013, 
- decembrsko sejo naj se zamakne za eden teden, tako da naj bo 19. decembra 

2013. 

  Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 z dopolnitvami sprejme. 

 
 

Ad 3) 
Predlog Sklepa o podaji negativnega mnenja družbi ALEIA IACTA d.o.o., 
Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti 
 

 
Po razpravi je odbor soglasno (5 ZA) sprejel naslednja sklepa: 
 

 Odbor za gospodarstvo na predlog Sklepa o podaji negativnega mnenja druţbi 
ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške 
dejavnosti nima pripomb. 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
podaji negativnega mnenja druţbi ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, 
Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti sprejme.  

 Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe se predlaga, da naj na 
naslednjo sejo odbora za gospodarstvo povabi predstavnika MONG v Nadzornem 
svetu HIT-a, gospoda Marina Furlana, da odboru predstavi obstoječe poslovanje 
HIT-a in projekcijo poslovanja za leto 2013.  

 
 

Ad 4) 
Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 
za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici 
 
Po razpravi je odbor po  soglasno (5ZA) sprejel naslednje sklepe: 
 

 Odbor za gospodarstvo na predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove 
brigade 2 v Novi Gorici nima vsebinskih pripomb, predlaga pa, da naj se preuči 
moţnost izvedbe podzemne garaţne hiše na parc.št. 670/18 k.o. Nova Gorica. V 
kolikor je podzemna garaţa izvedljiva, naj se jo izvede istočasno z obnovo stavbe 
za potrebe Zdravstvenega doma Nova Gorica. 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup 
poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici z dodatnim 
sklepom sprejme. 

 
  

Ad 5) 
Razno 

 
Pod točko – Razno, je odbor soglasno (5 ZA) sprejel naslednji sklep, in sicer: 
 

 Obvezna sestavina dnevnega reda odbora za gospodarstvo naj postane pregled 
realizacije sklepov odbora in zakaj niso bili realizirani. 

 



 

Seja komisije je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
 
ZAPISNIK VODIL:         Oton Filipič 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS            PREDSEDNIK 


