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Številka: 0110-0015/2021-5 
Nova Gorica, 8. november 2021     
 
 
  

DODATNI ODGOVORI 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 

                              PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
32. SEJA MESTNEGA SVETA, 18. november 2021  
 
 
1. SVETNIK MAG. MARKO RUSJAN je skladno z 21. členom poslovnika mestnega 

sveta najmanj tri dni pred sejo podal naslednjo pobudo:  
 
Pobudo postavljam v zvezi s podjetjem HIT d.d., katerega lastnik delnic je tudi MONG. 
V zadnjih mesecih se v zvezi s tem podjetjem dogajata dva vzporedna procesa, ki 
vzbujata skrb za prihodnost podjetja, delavce v njem ter celotno skupnost. 
 
Prvo dogajanje je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na 
srečo, ki je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru. V njem je več spornih določb. 
Med drugim predvideva spremembo obveznega lastniškega deleža države na 25 % + 1 
delnica. S tem je omogočeno, da država proda večji delež delnic in s tem izvede 
privatizacijo podjetja. S privatizacijo izgubimo skupnostne vzvode za vplivanje na 
odločitve podjetja, ki se pretežno ukvarja z dejavnostjo iger na srečo. Takšna dejavnost 
se mora izvajati, razvijati in pa tudi omejevati izključno pod strogim nadzorom lokalnih 
in državnih ustanov, saj pomembno zaznamuje podobo in socialni značaj Nove Gorice 
in okolice. Poleg povečane zaposlenosti, učinkov na lokalno gospodarstvo ter 
nenazadnje povečanih osebnih in proračunskih dohodkov, igre na srečo prinašajo tudi 
negativne posledice, kot so zasvojenost od iger na srečo, prevlada monokulturne 
zabavne industrije in tako naprej. 
 
Druga zelo sporna sprememba je deregulacija igralniških poklicev, kar postavlja v slabši 
položaj delavce. Deregulacija na trgu delovne sile vedno prinaša slabši položaj za 
delavce, saj jih postavlja v zaostren konkurenčni položaj, kar pomeni, da morajo biti 
pripravljeni delati za manjše plačilo in pristati na manjše delavske pravice. Deregulacija 
poklicev prinaša plačni in socialni dumping. Pritisk na plače bo ogromen, hkrati pa tudi 
pritisk v nadurno delo, nočno delo, delo ob vikendih, dodatne obremenitve delavcev in 
delavk, lažje bo odpuščanje, manjša bo zaščita. Deregulacija odpira vrata za 
zaposlovanje agencijskih delavcev, ki so pogosto delavci iz tujine in katerih izkoriščanje 
je običajno še bolj zaostreno. 
 
Hkrati se po poročanju medijev znotraj podjetja bije boj med vodstvom in organiziranim 
delavstvom. Vodstvo je prepričano, da je potrebno povečati izkoriščanje delavcev s 
spremembo urnikov dela, ki bi gravitirali na dneve ob koncu tedna, ali z znižanjem števila 
delavcev, kar tudi prinaša večjo delovno obremenitev na obstoječih delavcih. Povečana 
delovna obremenitev v nočnem času pušča tudi dolgoročne posledice na zdravju 
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delavcev. Potrebno je dodati, da se je v zadnjih dveh letih že občutno zmanjšalo število 
zaposlenih. Povečanje izkoriščanja delavcev se seveda poimenuje optimizacija ali 
racionalizacija delovnih proces, a rezultat je na koncu enak. Cilj je vedno enak – večje 
izkoriščanje delavcev. 
 
Ob tem je potrebno poudariti, da namera uprave HIT d.d. po vzpostavitvi bolj fleksibilnih 
delovnih razmerij oz. manjšanje števila zaposlenih nima direktne povezave z epidemijo 
COVID-19. Predsednik uprave HIT d.d. Tomaž Repinc je to izrecno poudaril tako v 
medijih kot na predstavitvi pred člani mestnega sveta. 
 
V zvezi s temi procesi v tudi občinskem podjetju HIT d.d. podajam naslednji pobudi: 
 
1. MONG naj vloži več naporov za preprečitev sprejetja spornih sprememb Zakona o 
igrah na srečo. Če pride do sprejetja zakona v Državnem zboru, mora MONG pozvati 
državne svetnike, da izglasujejo veto na sprejeti zakon. 
 
2. MONG naj preko članice v Nadzornem svetu HIT d.d. Tine Kikelj, ki so jo imenovale 
lokalne skupnosti, nemudoma sproži vse potrebne postopke, da uprava HIT d.d. 
preneha s protidelavsko usmeritvijo, tako da odstopi od namere po spremembi 
delovnega časa in znižanja števila zaposlenih v HIT d.d. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: 
 
Mestna občina Nova Gorica je ob javni obravnavi predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (EVA 2021-1611-0012) 18. marca 2021 na Ministrstvo za 
finance in Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo naslovila komentarje in predloge k 
predpisu, pri čemer so bile izpostavljene predvsem naslednje točke: 

- v primeru sprejetja napovedanih sprememb ob pričakovani privatizaciji in racionalizaciji 
dejavnosti klasičnih igralnic ter občutnem zmanjšanjem delovnih mest naj bo lokalna 
skupnost s strani predlagatelja deležna ukrepov, ki bodo pripomogli k razvoju drugih 
gospodarskih panog in zmanjšanju odvisnosti od igralniške dejavnosti; 

- nova statusna in »lastniška« struktura igralniških koncesionarjev naj bo utemeljena na 
socialnih vidikih, ekonomskih izračunih in pravnih temeljih ob širšem konsenzu, 
predvsem domicilnih lokalnih skupnosti, kjer ima igralništvo obliko celovitega 
turističnega produkta; 

- opustitev predloga ukinitve licenciranja. 
 
Izrazili smo tudi zaskrbljenost, da bi zmanjšanje obveznega kapitalskega deleža države v 
lastništvu klasičnih igralnic pomenilo odrekanje nadzora nad občutljivo in donosno dejavnostjo, 
ki je v tujini tesno regulirana. Sicer obstaja tveganje mnogih negativnih učinkov za celotno 
družbo v našem prostoru. 
 
Konec julija 2021 smo bili seznanjeni, da je Vlada Republike Slovenije določila besedilo 
predloga navedenega zakona in ga posredovala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor RS. Do 
komentarjev in predlogov Mestne občine Nova Gorica se ni opredelila. 
 
Na pobudo igralniških delavcev je župan Mestne občine Nova Gorica zaradi pomanjkanja 
povratnih informacij s strani predlagatelja zakona 20. avgusta 2021 sklical sestanek s 
severnoprimorskimi poslanci v Državnem zboru. Predstavniki podjetij in delavcev so ponazorili 
ključna odprta vprašanja, ki jih prinaša predlagana zakonska ureditev. 
 
Zaradi dolgoročnih posledic napovedanih sprememb igralniške zakonodaje kakor tudi zaradi 
trenutne situacije v podjetju, ki je strateškega pomena za našo občino, bomo na 32. seji 
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mestnega sveta tej tematiki posvetili posebno točko. Na sejo smo povabili predstavnike 
predlagatelja novele zakona, kakor tudi vodstvo družbe HIT d.d. 
 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. oktober 2021  
 
 

1. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je podal naslednjo pobudo:    
 
V imenu svetniške skupine Povezani podajam svetniško pobudo, da se Mestna občina 
Nova Gorica vključi v sistem sodobnega sistema plačevanja parkirnin EasyPark. Sistem 
EasyPark že deluje v kar šestintridesetih krajih v Sloveniji, med drugim tudi v Mestni 
občini Kranj, Ptuj, Novo mesto, Maribor in Koper. Prav tako sistem deluje v petnajstih 
državah Evropske unije.  
 
Parkirna politika EasyPark pomaga prihraniti voznikom čas in denar in je uveljavljena že 
od leta 2001. Aplikacija omogoča različne sodobne rešitve, naj omenim le nekatere, in 
sicer pomaga poiskati razpoložljivo parkirišče v mestu, omogoča, da najdeš optimalno 
pot do parkirnih mest na ulici ali v garažni hiši blizu tvojega cilja. Parkirnino lahko plačaš 
direktno iz mobilnega telefona, plačaš samo za efektivni čas, ko parkiraš, lahko upravljaš 
hkrati parkiranje in polnjenje električnega vozila naenkrat.  
 
Torej, začnimo udejanjati napovedi, da bo Mestna občina Nova Gorica postala sodobna 
in napredna občina.  

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
 
V Mestni občini Nova Gorica skupaj z Mestno občino Novo mesto in javnim podjetjem Mestne 
storitve d.o.o. razvijamo mestno kartico »SITIUM«, ki bo na voljo tako v fizični kot tudi digitalni 
obliki. S tem želimo ponuditi prebivalcem in tudi obiskovalcem možnost plačevanja različnih 
javnih storitev preko pametnih telefonov. V prvi fazi je vzpostavitev plačila parkirnine preko 
SITIUM aplikacije ter plačevanje javnega prevoza v mestu. Glede na to, da je javni prevoz v 
mestu brezplačen, bomo aplikacijo uporabljali za razumevanje potovalnih navad prebivalcev 
občine. Sočasno bo mestna kartica omogočala strnjen prikaz informacij o dogodkih in novicah 
v naši občini na enem mestu - v povezavi s spletnimi stranmi MONG in vseh občinskih javnih 
zavodov. Prva faza projekta je pripravljena, zagon je predviden že pred zaključkom letošnjega 
leta. 
V naslednjih fazah bomo kartico povezali tudi z drugimi javnimi storitvami, kot je npr. JPP, ki 
velja za celo Slovenijo, plačilo storitev kot so najem koles čezmejnega sistema GO2GO in 
storitve občinskih javnih zavodov (vstopnine, članarine, ipd.). Kartica SITIUM je zaenkrat edina 
mestna kartica, ki jo je možno uporabljati v dveh mestih v Sloveniji (Nova Gorica in Novo 
mesto). Nadaljnja faza tudi predvideva vključitev mestne kartice SITIUM v sistem URBANE in 
povezljivost z drugimi sistemi kot je npr. omenjeni Easy park. Ključno se nam zdi, da se bodo 
vse tovrstne aplikacije vključevale v naš sistem mestne kartice in da se ne bomo mi prilagajali 
drugim sistemom, zaradi tega tudi pripravljamo specifikacijo API-jev za povezljivost podatkov 
med aplikacijami. 
 
 

2. SVETNIK GABRIJEL FIŠER je podal naslednjo pobudo:        
  
Podajam pobudo v zvezi s turistično obogatitvijo tabel za imena ulic. V mestu in pa tudi 
izven njega imamo številna imena ulic, katerih nosilcev pravzaprav ne poznamo. Zgolj 
ponavljamo imena, ne vedoč o kom je govora. To je zelo izrazito v velikih mestih, na 
primer v prestolnicah, pa tudi že v Novi Gorici. 
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Predlagam, da se imena ulic na začetku opremi s kratko dodatno tablo, na kateri piše na 
primer Marij Kogoj (1892 – 1956), skladatelj, ali pa Milan Klemenčič (1875 – 1957), slikar 
in lutkar. Strošek ne bi bil velik, začeli bi lahko postopoma, recimo z desetimi tablicami v 
prihodnjih mesecih. Nadgradnja bi bila, da bi bile te tablice opremljene s QR kodo, na 
katero bi se lahko mimoidoči polinkali za več informacij. Te podatke bi lahko pripravil 
Javni zavod za turizem, Goriški muzej, Kulturni dom ali kaka druga institucija. 

  
Občinska uprava in kabinet župana sta posredovala naslednji odgovor: 
Svetnikovo pobudo bomo finančno ovrednotili in jo predstavili zainteresiranim institucijam ter 
se z njimi uskladili o možnostih izvedbe že v prihajajočem letu. Vsekakor je pobuda zanimiva 
tudi z vidika Evropske prestolnice kulture. 
  
Obravnavano tematiko sicer urejajo naslednji predpisi: 

• Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – 
ZDOIONUS (Uradni list RS št. 25/08), ki v V. poglavju ULIČNI SISTEM IN 
IMENOVANJE ULIC predpisuje vsa pravila za imenovanje ulic in sicer po zemljepisnem 
imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali osebi, ki je bistveno 
prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali kulturnem 
izročilu. V sklopu pravil je predpisano tudi število znakov, ki jih mora vsebovati ime ulice. 

• Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic 
ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS št. 76/08) določa med drugim velikost table 
50 x 30cm, ki je enotne barve za celo naselje. Višina je 3m od tal. Črke in napisi ne 
smejo biti manjši od 5cm. Predpisano velikost table lahko Občina z Odlokom določi tudi 
drugače. 

• Odlok o imenu ulic in trgov v mestu Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova 

Gorica in Tolmin št. 7/70, 5/92, 9/93). Ulični sistem vzpostavi Občina z odlokom, če ima 

naselje vsaj 100 stavb. 
Na samih označevalnih tablah je potrebno treba striktne omejitve v Pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki točno določa obliko in napis, kot sledi v 
nadaljevanju: 
  
          OZNAKA                                               OBLIKA, BARVA IN POMEN 
  

 
  
Ime ulice 

A Ime ulice.   

  

B  

  

  3211-1 

  
Napis na znaku 3211 lahko obsega tudi hišne številke. 
Za znak niso zahtevane mehanske odpornosti prometnih znakov, predpisane s tem pravilnikom, razen 
prebadanja lica znaka, ki mora ustrezati razredu P2, rob znaka pa razredu E3. 

  
C 

Velikost znaka: (3211); 600, 800, 1000, 1200, 1400 x 200 mm, (3211-1); širina vodoravne stranice 
(premer znaka) je enaka širini znaka, nad katerega je nameščen. 

  
Znak 3211 je lahko nameščen na drogu semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar vedno 
na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ štirje znaki. 

       

  
        

  
Iz zgoraj navedene zakonodaje izhaja, da je vse spremembe napisnih tabel potrebno sprejeti 
skladno s predpisanim. Po veljavni zakonodaji na napisne table ni dovoljeno dodajati ničesar, 
kar ni predmet osnovnega namena table, to je v prostor postavljen uradni podatek o imenu 
ulice. 
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V našem mestu so pomembnim osebnostim postavljeni spomeniki in ne samo po njih 
poimenovane ulice. Na primer: Erjavčev drevored. Na ulici stoji tudi spomenik z doprsnim kipom 
Frana Erjavca in napisom na podstavku, kjer razberemo, datum rojstva in smrti, da je bil 
naravoslovec in pisatelj. Smiselno se nam zdi, da bi preko QR kod povezali tudi imena ulic in 
lokacije spomenikov, s tem pa bi turisti, šolarji in vsi tisti, ki smo že kaj pozabili, hitro dostopali 
do željenih podatkov. Že sedaj prejemamo namreč precej pobud, da bi se ob spomenikih 
postavljalo dodatne informacijske panoje. Tak način, ki je za sodobni čas že malo zastarel, pa 
bi pomenil prostorsko nekvalitetno dopolnitev podobe javne plastike, zato smo v službi za okolje 
in prostor že razmišljali o sodobnem in prostorsko nemotečem načinu podajanja več informacij 
s QR kodo. Na ta način bi bilo smiselno opremiti tudi pomembne objekte in predstaviti tudi 
avtorje teh objektov ter še druge vsebine, ki bi obiskovalcu našega mesta tako rekoč na vsakem 
koraku pričarali novo zgodbo. 
  
  
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 


