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          4                                                      
Številka: 0110-0015/2021-2  
Nova Gorica, 4. november 2021                                                                                                                                                           

                  
                                                             

P O R O Č I L O 
 

o izvršenih sklepih 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
ki je bila 20. oktobra 2021  

 
 

31. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. oktober 2021 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 30. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 
16. septembra 2021 in 8. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. septembra 
2021.   

●   

2. Sklep o imenovanju BRANISLAVA KAURINA, JANE 
SKOK in ANE KRETIČ MAMIČ kot predstavnikov 
Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna 
šola Frana Erjavca Nova Gorica. 

● 

 
  

3. Sklep o imenovanju SARE VODOPIVEC kot 
predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Glasbena šola Nova Gorica. 

●   

4. Sklep o podaji soglasja k Dopolnitvi Statuta zavoda 
Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica 

●   

5. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu 
lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine. 

●   

6. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2021. 

●   

7. Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2021 – rebalans 2.  

●   

8. Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju 
investicij ter s kratko obrazložitvijo izvedenih 
aktivnostih v obdobju od 1. 1. 2021 do 24. 9. 2021 za 
vse investicije, katerih vrednost je v veljavnem 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 
najmanj 100.000 EUR, ter s stanjem na projektih, za 
katere je predvideno sofinanciranje v okviru 
mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in 
Dogovora za razvoj regij (DRR).  

●   

9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – 
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.  

●   
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10. Sklep o določitvi programa brezplačnih prevozov za 
starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program 
lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica. 

●   

11. Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 126/9, 
128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 
vse k. o. Ravnica. 

●   

12. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 
4903/22 k. o. Branik. 

●   

 
 
7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 6. julij 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

3. Mestni svet nalaga občinski upravi, da skupaj z 
družbo VIK, d. d. do 1. 1. 2022 pripravita nov elaborat 
o ceni čiščenja in odvajanja odpadnih in meteornih 
voda, v katerem naj se upošteva delno prevrednotenje 
vrednosti infrastrukture in vključi obračun padavinskih 
voda z javnih površin in objektov v občinski lasti.  

 ● 
 

 

5. Občinska uprava naj skupaj s podjetjem VIK, d. d. 
preveri možnost priprave elaborata, ki bi predstavil 
tudi možnost diferenciacije cen po uporabi.  

 ●  

 
 
6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 10. maj 2021 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

1. Sklep o seznanitvi s problematiko kopalnih voda Soča 
pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost pred 
utopitvami ter s stališči, pobudami in zbranimi podpisi 
podpore Civilne iniciative Radi imamo Sočo. 
 
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 

nasprotuje sprejemu Uredbe o spremembi 
Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, s 
katero bi se nadomestila Priloga 1 - Seznam 
kopalnih voda, iz katerega je črtano Kopalno 
območje Soča pri Solkanu. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica meni, da 
je merjenje kakovosti vode pomembna osnova za 
razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti, kar je 
eden ključnih vidikov za gospodarski in splošen 
razvoj Solkana in celotne Mestne občine Nova 
Gorica. Reka Soča je javno dobro in mora ostati 
dostopna ljudem. 

- Področje rek, voda in hidroelektrarn je v 
pristojnosti Republike Slovenije. Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado RS in 
resorna ministrstva naj v okviru svojih pristojnosti 
sprejmejo splošne ukrepe in pogoje, s katerimi se 

●   
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bo zagotovila varna uporaba Kopalnega območja 
Soča pri Solkanu ob upoštevanju značilnosti tega 
območja, na katerem se tipično zbirajo kopalci in 
drugi uporabniki reke. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od 
koncesionarja, podjetja Soške elektrarne Nova 
Gorica d.o.o., ki gospodarsko izkorišča reko 
Sočo, pričakuje, da skladno s koncesijskim aktom 
izpolni pogoje, povezane s socialnimi vplivi, med 
katere sodi tudi zagotovitev ukrepov za varnost 
prebivalcev in zato nemudoma zagotovi potrebne 
in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter 
druge potrebne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovljena varnost vseh uporabnikov 
kopalnega območja. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva 
koncedenta, Vlado RS, da v aneksu h koncesijski 
pogodbi natančneje opredeli dolžnost 
koncesionarja zagotavljati potrebne in ustrezne 
ukrepe varstva pred utopitvami ter druge 
potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena 
varnost vseh uporabnikov kopalnega območja.  

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga 
županu Mestne občine Nova Gorica, da 
nemudoma sproži postopke za sprejem aneksa h 
koncesijski pogodbi z namenom, da se zmanjša 
tveganje za vse uporabnike reke in da se z 
aneksom h koncesijski pogodbi spremeni vodni 
režim.  

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga 
županu Mestne občine Nova Gorica, da 
nemudoma stopi v kontakt s koncesionarjem, 
Soškimi elektrarnami Nova Gorica, d. o. o., da se 
vodni režim za kopalno sezono 2021 nemudoma 
spremeni. 

- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
pooblašča župana Mestne občine Nova Gorica, 
da nadaljuje dialog s koncedentom, 
koncesionarjem, predstavniki civilne iniciative in 
sveta Krajevne skupnosti Solkan, da do začetka 
letošnje kopalne sezone izvedejo določene 
ukrepe za zmanjšanje tveganja nastanka nesreč 
na tem območju, med katere naj se smiselno 
vključi tiste ukrepe, ki jih je predlagalo Ministrstvo 
za obrambo, upoštevajoč dejstvo, da so to divje 
kopalne vode v bližini hidroelektrarne, ki jih ljudje 
uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti 
na lastno odgovornost. Mestna občina Nova 
Gorica naj zagotovi izvedbo tistih predlaganih 
ukrepov, ki so v njeni moči in pristojnosti. 

- Ob upoštevanju izvrševanja 4. točke tega sklepa 
in evalvacije ukrepov ter izkušenj kopalne sezone 
2021, naj do začetka kopalne sezone 2022 župan 
mestne občine skupaj z udeleženci iz prejšnjega 
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odstavka sodeluje pri opredelitvi dodatnih in 
dolgoročnejših ukrepov. 

- Glede na zgoraj navedeno bo Mestna občina 
Nova Gorica, z namenom spodbujanja izvajanja 
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in 
zmanjševanje možnosti utopitev, v lokalnih 
medijih in na druge možne načine ozaveščala 
prebivalce in turiste o nevarnostih Kopalnega 
območja Soča pri Solkanu, s poudarkom na 
možnostih spreminjanja/dviga vodne gladine, 
zaradi povečanega pretoka vode kot posledice 
obratovanja HE Solkan in s tem povezanimi 
tveganji. 

 

 
22. SEJA MESTNEGA SVETA, 4. februar 2021 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

8. Za sejo mestnega sveta, ki bo v mesecu marcu naj se 
pripravi pravilnik o pomoči gospodarstvu, ki se ga 
predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko zbornico. 

 ●  

 
Predlog odloka bo obravnavan na decembrski seji mestnega sveta, ker smo preverjali še 
druge možnosti za subvencioniranje gospodarstva, med drugim tudi novega ukrepa za 
subvencioniranje nakupa zemljišč v Poslovno ekonomski coni Kromberk.  
 
 
20. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. november 2020 

 
 

zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI IZVRŠEN 

21. Občinska uprava naj prične s postopkom prodaje 
parc. št. 934/8 k. o. Solkan. 

 ●  

 
Kupoprodajna pogodba je v podpisovanju. Postopek bo realiziran najkasneje do konca leta 
2021. 
 

 
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. 

 ●  
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Podrobnejša obrazložitev izvrševanja sklepa je bila podana v poročilu na 28. seji Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 17. junija 2021. 
 
Nadaljnje aktivnosti so predvidene 1. 12. 2021, ko nastopi funkcijo nov direktor 
Stanovanjskega sklada MONG. 
 
 
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. 

 ●  

 
Osnutek dogovora med Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter 
Kulturnim domom Nova Gorica se usklajuje. Podpisan bo predvidoma do konca leta 2021. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
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 Vide Škrlj – naslednjo pobudo:     
V začetku letošnjega leta je stopil v veljavo Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, ki ureja 
celovito obravnavo otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v strokovnih centrih. 
Strokovni centri na določenem območju izvajajo preventivne naloge in poleg tega 
zagotavljajo vse vrste namestitev, izvajajo vzgojni program, zagotavljajo vključitev v 
osnovnošolske in srednje šolske izobraževalne programe, nudijo celostno 
multidisciplinarno obravnavo v sodelovanju z drugimi službami, ki obravnavajo otroka in 
mladostnika ter nudijo podporo po izreku ukrepa sodišča. 
  
Mrežo strokovnih centrov določa minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje. V okviru 
dveh pilotnih projektov v Sloveniji deluje trinajst strokovnih centrov, ki na različne načine 
nudijo pomoč otrokom, trije strokovni centri pa so namenjeni za celostno obravnavo 
otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. Za področje zahodne 



6 

 

Slovenije od Bovca do obale je zadolžen Strokovni center Planina - Vzgojni zavod 
Planina. To pomeni, da se otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
in tudi otroke, ki jih sodišče odvzame staršem, namešča v Strokovni center Planina pri 
Postojni. Izjema je stanovanjska skupnost v Kopru, kjer sprejmejo lahko pet 
mladostnikov. 
  
Na področju Mestne občine Nova Gorica in vseh ostalih občin na Goriškem, Severno 
Primorskem, ni kapacitet za nameščanje otrok s temi težavami, zato podajam pobudo, 
da se predstavniki mestne občine in morda tudi regije s predstavniki Ministrstva za 
šolstvo srečajo in v zvezi z namestitvijo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami najdejo ustrezne rešitve zanje v domačem okolju. Dejstvo je 
namreč, da gre pri otrocih za težje življenjske izkušnje iz matičnih družin, ki jim selitev v 
nova okolja predstavlja dodaten stres in pretrga v celoti vezi s poznanim okoljem, stike s 
šolskim okolišem, prijatelji in širšo družinsko mrežo. 
  
Trenutno je v različnih vzgojnih in mladinskih zavodih okoli petindvajset otrok in 
mladostnikov iz naše regije. Po sprejetju omenjenega zakona se letno vključuje v pred 
namestitveno obravnavo od petindvajset do trideset otrok in mladostnikov na območju 
Centra za socialno delo. To so vsekakor podatki, ki jih ne smemo spregledati.  
  
Moram povedati, da sem potem, ko sem v ponedeljek vložila to pobudo, ugotovila, da je 
vsebinsko podobna pobuda že podana Razvojnemu svetu regije. Podana je s strani 
Zveze prijateljev mladine, Centra za socialno delo in Mladinskega centra. Lahko bi 
umaknila svojo pobudo, ampak sem želela o tem govoriti na seji mestnega sveta, ker 
želim, da je tudi mestni svet seznanjen o tej zadevi in da je tudi z naše strani podpora 
rešitvi tega problema. 

 
- svetnice Tine Krog – naslednjo pobudo:      

V centru Trebnjega smo opazili zelo dobro prakso turističnega vodnika, ki je relativno 
poceni, zanimiv, predvsem pa uporaben in atraktiven. Gre za enostavne potiske na 
pločnik, za peš kažipote, natisnjene na mesta, kjer želimo spodbujati hojo ali uporabo 
koles na vseh krajših poteh do želene destinacije. Talne označbe v minutah hoje 
sporočajo, kako blizu so posamezne pomembnejše lokacije občine, na primer šole, 
avtobusna in železniška postaja, kulturni dom, športni park, trg, dom upokojencev, 
gledališče, občinska stavba, turistične znamenitosti ipd.  
 
Kot mestna občina, ki daje velik poudarek tako na turizem kot na spodbujanje 
ekološkega načina življenja, bi to lahko izvedla kot spodbudo trajnostne mobilnosti 
občanov in občank ter hkrati bi to postali dobrodošli turistični kažipoti obiskovalcem in 
obiskovalkam občine. Prilagam tudi fotografijo kot prikaz ideje. (priloga 1)  

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednje vprašanje:      

Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino Občina po meri invalidov.  
21. 11. 2019 je sprejela Strateški načrt dostopnosti, ki opredeljuje, kako naj občina v 
bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za vse, ki imajo 
težave z dostopom do prostora, informacij in storitev. 
 
Zanima me, kako se ta načrt uresničuje predvsem za gibalno ovirane osebe, saj so me 
občani opozorili, da je npr. dostop z invalidskim vozičkom iz doma upokojencev do 
središča mesta še vedno poln ovir oz. previsokih robnikov in težaven celo v primeru, ko 
invalidu v vozičku pomaga zdrava oseba. 
 
Zanima me, kaj je bilo doslej opravljeno za odpravo ovir za gibalno ovirane osebe v 
samem mestu Nova Gorica in kakšni so predvideni načrti (s časovnico). 
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- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj – naslednji predlog:       
V povezavi z vprašanjem o povabljenih na letošnjo slavnostno sejo bi morda predlagala, 
da v prihodnje razmislite o načinu izbire povabljencev oziroma kako obvestiti tiste, ki na 
sejo ne bodo povabljeni, pa da pri tem ne bi bili prizadeti, če so bili v preteklosti 
povabljeni kot nagrajenci. 

 
- svetnice Andrejke Markočič Šušmelj - naslednje pripombe na prejeti odgovor:       

V povezavi z odgovorom na vprašanje glede parkiranja v času gradnje prizidka 
zdravstvenega doma pa imam več pripomb. Torej pozdravljam, pod točko 1 ste zapisali, 
da javne razprave na temo parkirne politike že potekajo. Res je, tudi o tem so bili 
prebivalci, občani, obveščeni. Vendar pa bi glede na to, da bodo v prihodnjih javnih 
razpravah prišli na vrsto tudi stanovalci s svojimi vprašanji, predlogi in pobudami, 
predlagala, da se jih obvesti ne samo s plakati in spletnimi objavami, ampak tudi z 
obvestili v poštnih nabiralnikih ali na oglasnih deskah večstanovanjskih stavb, kajti tako 
bodo zagotovo stanovalci seznanjeni z dogajanjem v zvezi s parkirno politiko.   
 
Glede odgovora, da bi bilo nesmiselno v Cankarjevi ulici postavljanje označevalnih 
tabel, da je dovoljeno parkiranje samo prebivalcem Cankarjeve ulice, se načeloma 
strinjam s tem odgovorom, vendar le, če ni izključevalen oziroma diskriminatoren, saj ne 
razumem, zakaj je ponekod v mestu in to celo v samem središču dopustno postavljanje 
označevalnih tabel, ki omogočajo parkiranje samo stanovalcem kljub številnim 
storitvenim dejavnostim v bližini, na nekaterih ulicah pa to ni mogoče. Torej pojasnite 
mi, zakaj so lahko prebivalci nekaterih ulic v središču mesta privilegirani, drugi pa ne. 
 
Prosim še odgovore na vprašanja, na katera nisem dobila odgovorov, tako, da jih bom 
ponovila. Odgovarjate, da bo omogočeno parkiranje na križišču Gradnikove in 
Jelinčičeve ulice. Med mojimi vprašanji pa je bilo, če bo dovoljeno samo stanovalcem 
blokov, ki jih prizadeva gradnja, kako boste uredili, da bo parkirišče namenjeno samo 
njim, kako veste koliko parkirišč je potrebnih za te stanovalce, koliko parkirnih mest je 
na omenjenem parkirišču in koliko parkirišč bo med gradnjo ukinjenih. Na ta vprašanja 
namreč odgovorov nisem dobila. 

 

- svetnika Svita Trkmana – naslednje nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  
Pozdravljam odločitev občinske uprave glede oblikovanja proračunske postavke za 
krepitev socialnih funkcij v Panovcu ter sestanka na to temo, na katerega bodo vabljeni 
tudi predstavniki lastnika (družbe SiDG) in upravljavca (Zavoda za gozdove Slovenije).  
Opozoriti pa moram na dikcijo v odgovoru, ki ni resnična in bi lahko služila kot 
argument, da oblikovanje proračunske postavke ni upravičeno, smiselno ali potrebno:  
»Večji del gozda Panovec je v lasti države in prav tam poteka večina rekreacijskih poti, 
ki so večinoma po gozdarskih prostorskih planih opredeljene kot gozdne vlake. Te so 
zgrajene izključno za potrebe gospodarjenja z gozdovi in so zato tudi pri gospodarjenju 
z gozdom vzdrževane zgolj za potrebe odvoza lesa, kar dosledno upošteva izvajalec 
sečnje v državnem delu gozda Panovec.«  
 
Obrazložitev:  
V 11. členu Odloka o mestnem gozdu Panovec piše, da so »gozdne prometnice v 
Panovcu primarno zgrajene za prevoz in spravilo lesa, vendar je možna raba tudi za 
druge namene.  
 
V 2. členu Odloka pa je navedeno:  
(8) Dodatna dela so dela, ki so potrebna zaradi varne in smotrne rabe gozdov s 
posebnim namenom. Ločimo preventivna dela, dela pri postavitvi in vzdrževanju 
turistično-rekreacijskih objektov (poti, informacijske točke, usmerjevalne table, 
počivališča, ipd.) in dodatna sanacijska dela na gozdnih prometnicah.  
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(9) Preventivna dela so dela, ki so potrebna v gozdovih s poudarjenimi socialnimi 
funkcijami za zagotavljanje prehodnosti na javnih poteh in zagotavljanje varnosti 
obiskovalcev (odstranjevanje nevarnih suhih dreves ob poteh, odstranjevanje 
polomljenih dreves na poteh, izvajanje popolnega gozdnega reda tudi pri sečnji 
listavcev ipd.). Financira jih razglasitelj na podlagi predloga Komisije.  
(10) Dodatna sanacijska dela se opravijo na gozdnih prometnicah zaradi vzpostavitve 
stanja, da se nemoteno odvija rekreacija po gozdnih prometnicah po zaključku gozdne 
proizvodnje. /.../ Vsa dodatna dela predstavljajo nadstrošek, ki ga krije Mestna občina 
Nova Gorica na podlagi predloga Komisije. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – 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 ter 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 udejanjiti napovedi, da bo Mestna občina Nova Gorica postala sodobna 
in napredna občina. 
 

- svetnika Aleša Markočiča – naslednji predlog:      
Spraševal sem vezano na sejo Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada in sem 
zaprosil za kopije zapisnika te seje. Te kopije nisem dobil zato, ker še ni podpisan 
zapisnik, kar razumem. Tako, da prosim, da mi na naslednji seji, ker upam, da bo 
podpisan, posredujete kopijo tega zapisnika.  
 
Že sedaj pa lahko rečem, da sem zelo presenečen, da je nadzorni svet nasprotoval 
predlogu sklepa direktorja Stanovanjskega sklada in celo izglasoval, da naj bi 
Stanovanjski sklad odkupil zemljišče, kjer naj bi bila cesta oziroma naj bi bil že prijavljen 
postopek za pridobitev služnosti. 

 
- svetnice Tanje Vončina – naslednje vprašanje:   

Spoštovani g. župan, zadnji teden smo priča spremenjeni signalizaciji v križišču v 
Solkanu, kjer se ceste razcepijo proti Soški dolini, na obvoznico in proti Trnovsko 
Banjški planoti. Z novim režimom tako prihaja do daljših zastojev pri vključevanju v 
promet, vsaj ob konicah in tudi intervali ob zeleni luči so zelo kratki. Posledice so jasne 
– velika nejevolja vseh udeleženih v prometu in zamude.  
 
Menim, da je bil prejšnji režim ustreznejši, zato v imenu vseh, ki se tam vsakodnevno 
vozimo, prosim za pojasnilo oziroma odgovor, zakaj je do tega prišlo. 
 

- svetnice Tanje Vončina – naslednje ne strinjanje s prejetim odgovorom:   
Prejela sem odgovore na moja tri vprašanja, za kar se zahvaljujem občinski upravi. Bi 
pa podala eno majhno ne strinjanje, in sicer najprej glede parkirišča za blokom na 
Kidričevi 18. V odgovoru ste navedli, da si prizadevate za uskladitev medsebojnih 
razmerij, hkrati pa ne  pristajate na širjenje pripadajočega zemljišča.  
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Menim, da se to dvoje nekako izključuje, saj v na prejšnje ne pristajanje ne pomeni 
nikakršne uskladitve. Vaša navedba, da je to zemljišče oziroma parkirišče vitalnega 
pomena za delovanje Bevkovega trga, pa je tudi lahko malo za lase privlečena. Par, 
ampak resnično en par, torej dve parkirni mesti le ne moreta biti tako vitalnega pomena, 
da bi Bevkov trg lahko deloval. Sicer pa med etažnimi lastniki oziroma stanovalci na 
Kidričevi 18 in tedanjim županom ter bivšo SGP obstaja poravnava iz leta 1995, po 
kateri stanovalcem na Kidričevi 18 pridobijo služnost parkiranja. Le-ti ne nasprotujejo 
dovozni poti za poslovne prostore ali intervencijski poti, želijo le, da se navedena 
poravnava upošteva in parkirišča uredijo tudi zaradi tega, da ne bi prišlo do novih 
sodnih postopkov. 
 

- svetnika Antona Kosmačina – naslednje vprašanje:   
Sprašujem občinske službe sledeče:  
1. Koliko število vlog za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v stavbno 

je trenutno naslovljeno na Mestno občino Nova Gorica? Sprememba se nanaša na 
stanovanjsko gradnjo.  

2. Kdaj je bila sprovedena zadnja sprememba? 
3. Kdaj bo sprovedena naslednja sprememba? 

 
- svetnika Gabrijela Fišerja – 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.  
  
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. 

   
- svetnika Marka Tribušona – naslednje vprašanje:  

Bom kratek. Imel bi samo dve vprašanji, in sicer vezani na Poslovno-ekonomsko cono 
Kromberk. Prvič, zakaj se ta gradnja oziroma vsaj kar je v zvezi s to cono tako 
nerazumljivo dolgo vleče in zamika.   
 
Drugo vprašanje je nekako vezano tudi na gostovanje župana na radiu Robin pred 
nekaj dnevi, ko je bilo v intervjuju nekako rečeno, da v bistvu iz konteksta vzeto to sploh 
ne bo več obrtno poslovna cona, ampak bo neka cona centra zelenih dejavnosti, visoko 
tehnoloških podjetij in podobnih stvari.  
 
Med gospodarstveniki in predvsem med obrtniki in podjetniki, kateri že kar nekaj let 
čakajo, da bi se lahko umestili v to cono, ker so potrebe resnično velike, je vzbudilo zelo 
velik revolt in negodovanje. Resnično bi prosil, da mi pojasnite, ali bo to dejansko obrtna 
cona kakor je bila v prvi fazi že imenovana, ali bo to dejansko neka cona oziroma nek 
center, ki mislim, da ga niti Nova Gorica v tem trenutku še ne potrebuje. 

 

- svetnika mag. Marka Rusjana – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 
najmanj tri dni pred sejo naslednjo pobudo:  
Pobudo postavljam v zvezi s podjetjem HIT d. d., katerega lastnik delnic je tudi Mestna 
občina Nova Gorica. 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.  
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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 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 procesov, 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 COVID19. 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 sprejetje 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. 

 
 

 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  


