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Številka: 0110-3/2020-1 
Nova Gorica, 9. julij 2020    
 

  
O D G O V O R I 

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

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
16. SEJA MESTNEGA SVETA, 24. junij 2020  
 
 
1. SVETNICA ALEKSANDRA FORTIN je podala 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 
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.   
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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. 
 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Mestna občina Nova Gorica ima sprejet Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud v obdobju 
finančne perspektive 2014 – 2020, v okviru katerega je sprejet tudi ukrep; sofinanciranje 
zaposlitve brezposelnih oseb. Skladno z aktivno politiko zaposlovanja, ki ga izvaja Zavod  RS  
za zaposlovanje OS Nova Gorica (v nadaljevanju; Zavod), letno usklajujemo izvajanje 
ukrepov v zvezi s sofinanciranjem zaposlitev brezposelnih oseb. V izogib podvajanju ukrepov 
ne objavljamo razpise za sofinanciranje tistih ciljnih skupin brezposelnih, ki jih že sofinancira  
Zavod.  
 
Trenutno na Zavodu  izvajajo naslednje oblike spodbujanja zaposlovanja in sicer: 

• program spodbujanja zaposlovanja: Zaposli.me; (za ciljno skupino brezposelnih med 
30 in 50 let, ki so na Zavodu več kot 12 mesecev, ali so zaradi epidemije izgubili 
službo. Delodajalci prejemajo mesečno subvencijo v obdobju enega leta od 416 do 
660  EUR  glede na ciljno skupino), 

• program spodbud za trajno zaposlovanje mladih: (ciljna skupina mlajši od 30 let, 
subvencija v višini 208 EUR mesečno samo v primeru, če je zaposlitev sklenjena za 
nedoločen čas), 

• program spodbujanja zaposlovanja starejših; Aktivni do upokojitve; (delne oprostitve 
plačila  prispevkov za starejše od 60 let, subvencije za zaposlitev brezposelnih  
starejših od 58 let) 

• Program spodbujanja zaposlovanja za prejemnike denarnega nadomestila; 
(subvencije za zaposlitev oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo). 

  
Zgoraj navedeni programi ponujajo široko paleto možnosti za sofinanciranje zaposlitve 
brezposelnih. Trenutno edino ne poteka subvencioniranje samozaposlitev temveč le 
sofinanciranje prispevkov za nove samozaposlene. V skladu z interventnimi zakoni za 
blažitev posledic epidemije COVID -19 sta  še vedno v veljavi tudi sofinanciranje skrajšanja 
delovnega časa in sofinanciranje plač zaposlenih, ki so na čakanju. Ukrepa sta podaljšana  
do 31. 12. 2020. 
Ocenjujemo, da je trenutno to področje subvencioniranja brezposelnih s strani Zavoda dobro 
pokrito, vprašanje pa je, če je tudi glede na višino subvencije tudi stimulativno. Glede na to, 
da tudi ukrepi s področja sofinanciranja zaposlitev spadajo v državno pomoč po načelu »De 
minimis«, se v izogib podvajanju istih ukrepov ne odločamo za tovrstne razpise. Posamezni 
delodajalec lahko za isti ukrep dobi samo eno subvencijo iz enega vira in večina se jih je v 
preteklosti odločila za subvencije Zavoda, ker  lahko pokrijejo tudi mesečne prispevke in  to 
tudi za obdobje, ki je daljše od enega leta. Na občini zaradi proračunskih omejitev lahko 
načeloma sofinanciramo le za obdobje enega proračunskega leta. V prilogi posredujem tudi 
podatke glede števila vključenih v posamezne programe subvencioniranja iz Mestne občine 
Nova Gorica, zneski subvencioniranja pa se žal ne vodijo po posameznih občinah temveč  za 
celotno območje, ki ga pokriva Zavod. 
 

PRILOGA 1 
 
 
2. SVETNIK OTON MOZETIČ je podal 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 
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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.  
 
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. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor bo svetniku podan naknadno. 
 
 
3. SVETNIK OTON MOZETIČ je postavil naslednje vprašanje:       

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. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
V lastninskem sporu glede stavbe na naslovu Kidričeva 9 v Novi Gorici, ki je potekal med 
Mestno občino Nova Gorica in stranko Socialni demokrati, je Višje sodišče v Kopru s sodbo z 
dne 20. 5. 2020 potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 25. 5. 2019, ki je 
odločilo, da je Mestna občina Nova Gorica lastnica nepremičnin, parcele št. 672/13 k. o. Nova 
Gorica ter posameznega dela stavbe 1 v stavbi 346, stoječi na parceli št. 672/12 k. o. Nova 
Gorica. 

Mestna občina Nova Gorica bo kot pridobitelj lastninske pravice vstopila v pravni položaj 
tožene stranke kot najemodajalca in tako ohranila obstoječa najemna razmerja v stavbi.  
 
 
4. SVETNIK ALEŠ MARKOČIČ je postavil 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. 
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Menim, da z ne sprejemom elaborata v omenjeni občini, so se kriteriji za določanje 
cene v elaboratu spremenili. 

 
Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor:  
Izračunana skupna cena storitev ravnanja z odpadki na podlagi Elaborata, ki ga je pripravila 
družba Komunala Nova Gorica znaša 6,78  EUR/osebo/mesec z DDV. Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica je z dvanajstimi glasovi za in dvema proti potrdil predlagane cene iz 
Elaborata, podobno so storili tudi občinski sveti občin Brda, Kanala ob Soči, Mirna-
Kostanjevice in Renče-Vogrsko. 
 
Obrazložitev, ki jo je pripravil župan Občine Šempeter-Vrtojba in ga predložil občinskemu 
svetu v potrditev, ni bil pripravljen na osnovi Elaborata, ki ga je pripravila Komunala, kot 
izvajalca gospodarskih javnih služb. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je potrdil ceno 
5,76 EUR/osebo/mesec z DDV. Ker navedena cena ni skladna s ceno predlagano z 
Elaboratom in za izvajalca pomeni izgubo, je le-ta na Občino Šempeter-Vrtojba poslalo 
odpoved Pogodbe o zbiranju in odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini 
Šempeter-Vrtojba, s čimer je pričel teči šest mesečni odpovedni rok. Glede na to, da bo 
Komunala Nova Gorica zoper občino v razliki vrednosti obeh cen vložila tožbo, se osnova za 
Elaborat, do prenehanja izvajanja javne službe za Občino Šempeter-Vrtojba, ne spremeni. 
 
 
5. SVETNICA ANA ZAVRTANIK UGRIN je postavila 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. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor:  
Odgovor bo svetnici podan naknadno.  
 
 
6.  SVETNIK ANTON KOSMAČIN je podal 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.  
 

Župan dr. Klemen Miklavič je posredoval naslednji odgovor: 
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Naj dodam še drugo, malo bolj mračno plat tega obdobja španske zgodovine. Čudovito 
Mezquito v Córdobi so, za razliko od palače in trdnjave Alhambre, oskrunili in sredi nje 
naredili "luknjo" zato, da so noter umestili nekaj drugega. Takšno nespoštovanje kulturne 
dediščine "vzhodne" civilizacije na Iberskem polotoku (ki nam je med drugim prenesla 
intelektualno in kulturno zapuščino antike in s tem omogočila renesanso, humanizem in še 
marsikaj) je seveda eno od temnih poglavji razvoja svobodne Evrope. 
Domnevam, da ste z vašo prispodobo namigovali na urejanje občinske stavbe. Naj vas 
pomirim: ničesar nismo naredili brez budnega očesa Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Sodelovanje s strokovnjaki je potekalo na visoki ravni, predvsem ko je šlo za 
obnovo strehe. Tudi pri drugih potezah nismo ničesar naredili brez soglasja ali celo 
posvetovanja z ZVKDS. A imamo žal, tako kot v Andaluziji, tudi v naši stavbi primere 
ponesrečene skrbi za varstvo stavbne dediščine. Izstopa pokritje talnega mozaika v vhodni 
avli z vzidano sprejemno kabino (vratarnico). 
V izogib takšnim posegom v prihodnosti pripravljamo predlog za zaščito občinske stavbe, ki 
ga bo prejel v obravnavo Mestni svet. Ko se bo popravila finančna slika MONG, bomo 
predlagali še vzpostavitev prvotnega stanja v avli občinske stavbe. Za razliko od 
nepovratnega posega v cordobski Mezquiti lahko tako realno upamo, da bo avla stavbe 
MONG ponovno zasijala v podobi, kot si jo je zamislil arhitekt Vinko Glanz v času zore 
našega mesta. 
 
 
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 




