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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji______________sprejel  
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ostro protestira proti centralizaciji in posledičnem 
ukinjanju samostojnosti poslovnih enot na Goriškem, kot so: Nova kreditna banka 
Maribor, Področje Nova Gorica, Slovenske železnice, Soške elektrarne Nova Gorica, 
Pošta Nova Gorica, ELES, kar posledično vodi v izgubo delovnih mest. 
 

2. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada) in Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor), 
da takoj pričneta s postopkom decentralizacije in institucije javnega pomena enakomerno 
porazdelita po vseh regijskih središčih v državi. 
 

3. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva vlado in državni zbor, da čim prej 
pripravita takšen Zakon o igrah na srečo, ki bo HIT-u d.d. Nova Gorica znižal nerazumno 
visoke davščine in mu tako omogočil preživetje. Ohranitev velikega števila delovnih mest 
je vitalnega pomena za širše goriško območje, saj sodi HIT med večje delodajalce na tem 
območju. 
 

4. 
 

Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka: 900-19/2013                               Matej Arčon 
Nova Gorica,               ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka: 900-19/2013-3 
Nova Gorica, 5. decembra 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Na 32. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. 11. 2013, je svetnik 
Valter Vodopivec podal pobudo za sklic izredne seje mestnega sveta. Razlog za to je v 
umiku oziroma napovedi o ukinjanju posameznih institucij in gospodarskih subjektov ter 
njihovi selitvi iz Nove Gorice in njenega širšega okolja v druge kraje. 
 
Izvedena je že bila selitev UJP v Postojno, selitev poslovne enote ELES-a v Divačo, 
prenos pomembnih poslovnih funkcij Zavarovalnice Triglav v Ljubljano, kar velja tudi za 
Telekom, napovedano je ukinjanje Pošte Nova Gorica kot samostojnega subjekta, 
zapiranje poslovalnic NKBM, ukinjanje Soških elektrarn Nova Gorica kot samostojnega 
subjekta znotraj Holdinga Slovenske elektrarne, itd. 
 
V Mestni občini Nova Gorica pobudo svetnika podpiramo, saj z zaskrbljenostjo gledamo 
na početje države, ki očitno načrtno siromaši oziroma ukinja pravno samostojnost mnogih 
institucij javnega značaja na širšem Goriškem območju. 
Goriška statistična regija je že v preteklosti bila talka »višjih« interesov in je tako izgubila 
svojo banko (Komercialna banka Nova Gorica) zaradi sanacije KBM. HIT kot eden večjih 
delodajalcev v regiji plačuje izjemno visoke dajatve, ki mu v zaostrenih gospodarskih 
razmerah povzročajo obilico težav in ogrožajo veliko število delovnih mest. Namesto 
avtoceste smo dobili le hitro cesto, čeprav je bilo v vseh planskih dokumentih govora o 
avtocesti, in sicer že od 70-ih let prejšnjega stoletja dalje. In še bi lahko naštevali. Denar 
tako počasi, a vztrajno odteka iz naših krajev. Deležni smo le drobtinic. 
Takšni in podobni ukrepi imajo in bodo imeli za posledico tudi povečano stopnjo 
brezposelnosti. Tako je še septembra 2008 znašala stopnja brezposelnosti v Mestni 
občini Nova Gorica 3,7%, medtem ko je znašala septembra 2013 12,6%. 
 
Upamo, da naš poziv pristojnim institucijam ne bo ostal glas vpijajočega v puščavi in da 
bo naletel na razumevanje, ki se bo odrazilo v pravičnejši porazdelitvi sedežev 
pomembnejših institucij javnega pomena. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
 
         Matej Arčon 
             ŽUPAN  
 


